NoRa info 3-2018
Våren anländer med stormsteg, men vi hinner ännu med mycket innan
terminen tar slut. Vi påminner om att det klassvisa bidraget på 15
euro/elev ska ansökas om senast fredag 4.5. Den valfria aktiviteten
planeras och ordnas av familjerna under vårterminen. För mera info se epost 4.4 eller nora.hemochskola.fi.
Planeringen av nästa års verksamhet har kört i gång. Eleverna har svarat på en
klubbenkät i skolan och tyckt till om detta läsårs klubbar. Dessutom gavs de tillfälle att
komma med förslag på kommande klubbar.
Ifall du som förälder har idéer eller önskamål på verksamhet får du gärna höra av dig till
undertecknad. Vi har blivit beviljade glädjande många stipendier för läsåret 2018-2019 och
har en stabil ekonomi som möjliggör många guldkanter i vardagen.
Kommande verksamhet
26.4 OPEN STAGE RASTIS KL. 18
Alla elever är välkomna att uppträda – ensam eller i grupp. Anmälning senast 12.4 via
email till gunilla.bolding@gmail.com eller via anmälningsblanketter som har delats
ut som ryggpost. Anmälningslapparna ska lämnas in i lådan i fyrornas klassrum (där
finns också extra blanketter om det behövs).
Gratis inträde för elever som deltar i föreställningarna. Föräldrar, släktingar och
vänner kan njuta av talangfulla föreställningar och goda bakverk, grillkorv och annat gott.
Åk 4 ordnar café som öppnar 17.30 och hålls öppet efter föreställningarna.
Biljett kostar 5 € och kan bokas i förväg via gunilla.bolding@gmail.com och löses ut vid
entrén. Biljetter säljs också vid entrén. OBS! Endast kontant betalning.

30.4 SKOLANS VÅRYRA
Eleverna har röstat fram en ny logotyp bland många fina bidrag som eleverna ritat.
Resultatet av omröstningen presenteras för eleverna under skolans våryra. Dagen till ära
bjuder NoRa hela skolan på munkar och mjöd.
7.5 TEATERFÖRESTÄLLNING
NoRa bekostar Teater Taimines
föreställning Tomas och Tryggve som
visas i skolan tack vare ett erhållet
stipendiebidrag.
18.5 STAFETTKARNAVALEN
Tack vare ett stipendiebidrag kan NoRa
bidra med ett understöd på 1000 euro för
att bekosta löparnas resa till
Stafettkarnevalen i Åbo. Tack vare att
NoRa inlett samarbete med Vuosaari
Lions får skolan i vår 50 sportblusar.
Blusarna som är försedda med skolans
nya logo tas i bruk under
Stafettkarnevalen.
Tidigare verksamhet
7.3 MORGONKAFFE FÖR FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL
Omkring 20 föräldrar och skolans personal deltog i den trevliga tillställningen.
18.3 FILMFEST - TASTSIKI, FARSAN OCH OLIVKRIGET
Den traditionella filmfesten lockade i år ca 90 personer och gav oss en vinst på 460 euro.
Stort tack till alla familjer i åk 1 som ställde till med ett fint café.
19.3 FAMILJEKVÄLL
Familjerna i åk 1 ordnade en ex tempore middag eftersom det blev över mycket grillkorv
efter filmfesten.
Övrigt
Ska du ordna fest? NoRa har en uppsättning glas och kärl för uthyrning till ett
förmånligt pris. Om du är intresserad kan du kontakta undertecknad för mera information.
Följande styrelsemöte hålls 7.5.2018 kl. 17.15 i Rastis.
I hopp om en fin vår!
Styrelsen genom Anna Alenius
tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis

