NoRa info 2-2018
Den nya terminen har kommit bra igång och vi har fotfarande mycket trevligt att se
framemot. NoRas styrelse jobbar för tillfället med att i samarbete med skolans personal ta
fram en logotyp för Nordsjö lågstadieskola och nya sportblusar till olika evenemang, t.ex.
Stafettkarnevalen. Dessutom gör vi vårt yttersta för att skolgården ska genomgå en
ordentlig och efterlängtad ansiktslyft ännu i år. Tyvärr är Helsingfors stads kvarnar inte
alltid de snabbaste, men vi har kommit en god bit på vägen och är hoppfulla.
Kommande verksamhet
18.3 FILMFEST - TASTSIKI, FARSAN OCH OLIVKRIGET KL. 15
Sverige 2015. Längd: 98 min. Barntillåten.
Dörrarna och caféet öppnar kl. 14. Caféet håller öppet
ännu efter filmen. I caféet som åk 1 ansvarar kan ni köpa
söta och salta bakverk, kaffe, te och saft. Ute på gården
har vi korvgrillning!
Inträde är gratis för alla Rastis-elever, övriga köper en
lott á 5€/person. Föreställningen är öppen även för
utomstående. Reservera platser via NoRas webbsida
www.nora.hemochskola.fi. Biljettförsäljning också vid
dörren. Obs! Endast kontant betalning. VÄLKOMMEN!

26.4 OPEN STAGE RASTIS KL. 18
På Open Stage (tidigare Elevsoaré) har alla skolans elever möjlighet att uppträda. Det kan
exempelvis vara dans, parkour, gymnastik, musik eller diktläsning. I mån av möjlighet
uppträder också klubbarna och i de fallen får eleverna närmare info av klubbledaren.
Open Stage arrangeras för alla skolans elever med familjer. Arrangörer är familjerna i åk 4
i samarbete med NoRa. Biljetter á 5 euro kan reserveras i förväg på adressen
gunilla.bolding@gmail.com. Caféet och dörren öppnas 17.30 och caféet har även öppet
efter den. Närmare info skickas som ryggpost. VÄLKOMMEN!

2 x BOKLOTTERI

Klubbar
Nytt! Legoklubb för elever i åk 1-5
Lär dig matematik och fysik på ett roligt och lärolikt sätt!
Lärare: Alena Nemna
Plats: Flaggstången
Tidpunkt: Fredagar 6.4, 20.4, 27.4 och 4.5, grupp 1 kl. 13.15-14.45 och grupp 2 kl. 14.5016.20.
Max 15 deltagare.
Anmälan per e-post till hosnora@gmail.com eller sms till Tove Strömsholm 040-524 3922.
Tyvärr har vi fortfarande ingen ledare till parkourklubben. Ta kontakt med Tove
Strömsholm om du eller någon du känner har möjlighet att åta sig jobbet.
Tidigare verksamhet
26–28.1 Luskamning
9.2 Vändagsdisco arrangerades av familjerna i åk 5 i samarbete med NoRa.
14.2 Vändagslunch firades i skolan. STORT TACK till alla som bakade mockarutor!
15.2 Skolans vintersportdag sponsorerades av NoRa och kostade strax under 3000
euro. Programmet var gratis för alla elever och många elever åkte slalom/snowboard.
16.2 Utdelning av solskensstatyetter och boklotteriets andra dragning. Stort grattis till
alla vinnare!
7.3 Morgonkaffe för föräldrar och skolans personal. Stort tack till alla som deltog. Det
var trevligt att få nya idéer på verksamhet.
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
3.4.2018 kl. 17.15 i Rastis.
I väntan på våren!
Styrelsen genom Anna Alenius
tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis

