NoRa info 1-2018
En ny termin med mycket trevligt program att se framemot har kommit igång.
Systemet med att detta läsår ta i bruk det nya programmet Skolstigen har också kommit
igång bra. Ett stort tack för det går till alla föräldrar. Det är roligt att se så många
engagerade och glada föräldrar på de olika evenemangen!
Skolstigen skapades för Nordsjö lågstadieskola efter att direktionen läsåret 2015–2016
fattade beslut om att avsluta lägerskoleverksamheten. Årets femmor är de sista som åker
på lägerskola. I framtiden åker klasserna på utfärder som är kopplade till läroplanen, dvs
enligt samma mönster som lägerskolorna men utan övernattning. Närmare info om vilka
evenemang klasserna har ansvar för och lista över förslag på utfärdsmål finns samlat på
webben http://www.nora.hemochskola.fi/material/skolstigen/

Kommande verksamhet
26–28.1 Luskamning i hemmen. I höst har det tyvärr funnits en hel del huvudlöss i huset
och för att uppmärksamma problemet uppmanas alla föräldrar att luskamma sina barn
regelbundet. Prata också gärna med era barn om hur de själva kan förhindra att lössen
sprids, t.ex. genom att sätta egen mössa i ärmen. Vi vill också påminna om att det är
viktigt att ni alltid informerar klassläraren ifall ni fått löss, så hen kan informera alla
föräldrar i klassen. Löss sprids snabbt och genom att öppet informera om smitta upptäcks
och utrotas de snabbare.
9.2 Vändagsdisco arrangeras för skolans alla elever av familjerna i åk 5 i samarbete med
NoRa. Mera info skickas ut inom kort.
14.2 Vändagslunch firas i skolan. Femmorna dukar och sexorna serverar. Alla klasser
bidrar med två plåtar med mockarutor som uppskattas högt bland eleverna och
personalen. NoRas huvudklassombud Lotta Tuovinen skickar ut närmare info per e-post.
15.2 Skolans vintersportdag sponsoreras av NoRa. Skolan planerar dagen och skickar
ut all info. NoRa står för kostnaderna för busstransport och program. Deltagande är gratis
för alla elever. Ifall eleverna vill åka slalom/snowboard står NoRa för liftkortet. De elever
som inte har egen utrustning kan delta i det övriga programmet eller på egen bekostnad
hyra utrustning för 10€.
Vintersportdagen förverkligas tack vare ett stipendium på 1500€ från Pro Juventute Nostra
och vinsten från försäljningen på Hertonäs gårds julstig. Styrelsen har dessutom fattat
beslut om att familjer av ekonomiska skäl kan ansöka om bidrag för att täcka även
uthyrningskostnaderna. Kontakta vid behov ordförande.

16.2 Utdelning av solskensstatyetter och boklotteriets andra dragning
18.3 Filmvisning för barn och vuxna. Åk 1 ansvarar för caféverksamheten.
26.4 Open stage Rastis (tidigare elevsoarén) arrangeras för skolans alla elever av
familjerna i åk 4 i samarbete med NoRa.

Klubbar
Vårens klubbinfo har skickats ut och anmälningen har startat – så även vissa klubbar. Det
finns ännu plats i endel klubbar. Kontakta NoRas klubbansvariga Tove Strömsholm ifall du
eller ditt barn är intresserad av att börja i en klubb: hosnora@gmail.com eller per sms 040524 3922
Nytt! Dramaklubb för elever i åk 3-6
All teater bygger på lek, samarbete och att våga ge sig in i olika känslotillstånd. Kom med i
en klubb där vi leker och lär oss att improvisera tillsammans.
Anmälan via mejl till hosnora@gmail.com eller per sms 040-524 3922 (Tove)
Max 12 deltagare (minimi 8)
Lärare: Åsa Wallenius
Plats: Kling och Klang
Tidpunkt: Tisdagar kl 14.15-16.00, start 6.2, 10 gånger
Pris: 60 €
Tyvärr har ledaren för vårens parkouklubb fått förhinder och vi söker nu efter en ny
ledare. Ta kontakt med Tove Strömsholm om du eller någon du känner har möjlighet att
åta sig jobbet.

Medlemsavgift läsåret 2017-2018
Medlemsavgiften är en av föreningens viktigaste inkomstkällor. 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.
Ta gärna kontakt med någon av styrelsemedlemmarna om du har förslag på verksamhet,
ärenden som du tycker NoRa kunde ta upp eller om du är intresserad av att hjälpa till på
ett eller annat sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du på webben. Följande styrelsemöte hålls
28.2.2018 kl. 17 i Rastis.
God fortsättning på det nya året!
Styrelsen genom Anna Alenius
tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis

