NoRa info 1-2019
Jag vill rikta ett stort tack till alla klassombud och föräldrar
som var med om att planera och förverkliga fint program för
barnen och familjerna under höstterminen. Tack vare många
hjälpande föräldrar kan föräldraföreningen erbjuda barnen eftermiddagsklubbar, discon,
boklotteri, klassvisa utfärder och mycket annat.
Medlemsavgiften är en av väldigt viktig inkomstkälla för föreningen och möjliggör att vi
även i fortsättningen kan bjuda eleverna på något litet extra varje månad. Medlemsavgiften
är 15 € per förälder per läsår. NoRa rf:s kontonummer är FI9740555020096165. Skriv ditt
namn, elevens/elevernas namn och årskurs samt medlemsavgift som meddelande.
OBS! Om ditt barn deltar i någon av NoRas klubbar bör åtminstone en vårdnadshavare ha
betalat medlemsavgiften, men vi ser gärna alla vårdnadshavare som medlemmar i NoRa.
Kommande verksamhet
8.2 Vändagsdisco
Inom ramen för Skolstigen arrangerar åk 6 disco för eleverna i Nordsjö lågstadieskola. Håll
utkik efter reklam.
14.2 Mockarutor på vändagen
NoRa bjuder traditionsenligt hela skolan på mockarutor i samband med att skolan
uppmärksammar vändagen. Alla klasser ska bidra med två plåtar med mockarutor. NoRas
sekreterare Lotta Tuovinen skickar ut närmare info per e-post.
27.2 Skolans skiddag
Med stöd av Stiftelsen Tre Smeder och Pro Juventutet Nostra kan NoRa sponsorera
skolans skiddag med 3000 euro. Skolan informerar mera senare. Se också Nordsjö Nytt
för januari 2019.
10.3 Filmfest
Närmare info senare.
19.3 Hans och Greta på Svenska teatern
Tack vare pengar som samlats in inom ramen för Skolstigen bjuder NoRa hela skolan på
föreställningen. Skolan informerar mera senare.
Boklotteri
Under våren ordnas tre dragningar. Skolan ansvarar för de praktiska arrangemangen
och NoRa står för vinsterna.
Vårens klubbar
Ett skilt infoblad med vårens klubbar skickas ut vecka 4.

OmaStadi
NoRa har skickat in ett förslag till OmaStadi som är Helsingfors stads projekt inom vilket
Helsingforsbornas egna idéer kan förverkligas. Budgeten för projektet är 4,4 miljoner
euro och NoRa föreslår att festsalen Kling och Klang genomgår en ordentlig
ansiktslyftning. Mer information om hur var och en kan rösta fram det bästa förslaget
kommer senare i vår.

Tidigare verksamhet
8.12 Hertonäs gårds julstig
Stort tack till alla som deltog i arrangemangen kring julstigen! Stämningen var trevlig och
varm, men tyvärr resulterade det usla vädret i litet besökarantal. Vinsten i år var knappt
400 euro, vilket är mer än hälften mindre än normalt. Lyckligtvis fick vi de överblivna
mockarutorna i god användning då de fördes till Matteus församling och såldes på basar
till förmån för Kyrkans Utlandshjälp.
Inför jul köpte föreningen pulkor som barnen använt flitigt under rasterna.
Mycket har blivit gjort och mycket är på gång. Hör gärna av dig om du har idéer eller
frågor.
Information om föreningens verksamhet och kommande evenemang matas in efter hand
på vår webbplats www.nora.hemochskola.fi. På Facebook hittar du oss under namnet
NoRa Nordsjö Rastis föräldraförening rf – passa på att gilla oss!
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