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NaturNyt til skoler, FO’er, dagtilbud
og dagpleje
Sommerferie er for de flestes vedkommende et overstået kapitel, og
arbejdet
venter
forude
på
de
forskellige institutioner.
Bækkehuset står stadig klar og til
rådighed året rundt. Vi glæder os til
jeres besøg :-)
Booking sker ved at sende en mail til
mke@vallensbaek.dk eller en besked
over Intra, for de personalegrupper
der har mulighed for det.
Ha’ en dejlig sensommer derude i
naturen…
Majbrit Keinicke

Michael er stadig her i Bækkehuset
Jer som har været forbi i løbet af
foråret har sikkert stødt på Michael,
som er frivilligt tilknyttet stedet. Han
har været en utrolig hjælp i den
daglige drift og vejledning i forbindelse
med besøg. Vi er heldige at han
stadigvæk har lyst til at være en del af
stedet.
Michael kan tilbyde hjælp i forbindelse
med besøg og ture ud i mosen.
Eksempelvis:
* Fisketure
* Naturens spisekammer
* Mad over bål
* Undersøgelser af dyr og planter
* Bueskydning og andre aktiviteter
Han er at finde i og omkring Bækkehuset mandag til fredag 9-13 i
sommerhalvåret.

Kontakt Michael under besøget eller via
mail michaelkruse@hotmail.com eller
mobil 42398421.
Dagplejen rykker ind - midlertidigt
Fra august og indtil nytår benytter
dagplejen lokalet ud mod græsplænen 4
dage
om
ugen,
grundet
pladsproblemer/lokaleudfordringer.
Det betyder, at der kun kan være en
klasse/gruppe yderligere på disse dage.
Dagplejens børn og personale holder sig
primært på området omkring græsplænen således, at de andre besøgende
kan være på den anden side af huset.
Stedet fungerer som hidtil med besøg,
arrangementer og vejledning.
Besøgstallet er fortsat stigende
I ”skoleåret” 12/13 har besøgstallet
igen været stigende. Udover at stedet
bliver brugt af skoler, daginstitutioner
og til klasse-arrangementer, har der
også været forskellige idrætsklubber
som har overnattet i weekenden.
Herunder ses besøgstallet fra august
12 til august 13. I parentes er forrige
års besøgstal.
Institutionstype Antal
besøg
Skoler
94 (63)
Daginstitutioner 54 (15)
Fritidsordninger 10 (23)
Andre brugere
12 (3)
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Antal
børn/voksne
1851 (1383)
1464 (840)
258 (655)
332 (53)

VEND

Nye tiltag udenfor

er der indkøbt hængekøjer, fiskegrej,
og en stor grill på hjul.
Tjek hjemmesiden under materialer,
hvis du vil have en detaljeret oversigt
over materialer indenfor i lokalerne og
ude i skurerne. Se vnat.dk

Bag Bækkehuset blev der i foråret
placeret 20 bigballer, hvor børnene kan
lave fangeleg og lignende. Derudover er
der
indkøbt
buer
og
pile
til
bueskydning. Aktiviteten er også
tiltænkt i samme område.

Nye materialer
I løbet af året har der været mange
forslag til indkøb af materialer. Det
har resulteret i forskellige nye
anskaffelser. Udover bueskydningssæt

Husk! Har du ideer til nye aktiviteter
eller indkøb, hører jeg meget gerne fra
dig.
Arrangementer
Årets arrangementer har været meget
forskellige.
Middelalderdagene
for
kommunens 4. klasser, har været
afholdt for 3. år i træk. Traditionen
fortsætter igen i foråret 14. I
september afholdes åbent hus for
skolernes lærere/pædagoger og senere
hen vil der bliver afholdt andre
arrangementer.
I løbet af året har Bækkehuset haft
adskillige overnatninger, hvilket har
været såvel inde som ude. I
weekenderne er stedet også blevet
brugt af foreningerne/klubberne ifm.
træningslejre for børn og unge.
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