NoRa info 4-2018
Inför sommarlovet vill jag rikta ett stort tack till alla föräldrar
som på olika sätt bidragit till att skapa en trevlig atmosfär i
skolan under läsåret! Det har varit roligt och givande att
samarbeta med er alla och tillsammans har vi fått mycket gjort!
Ni har förhoppningsvis sett att skolan fått en egen logo.
Eleverna röstade fram det vinnande bidraget som ritades av
Leevi Landén i åk 6 och omarbetades till en logo av Jim Silander. Grattis Leevi och stort
tack Jim för det fina arbetet! Stort tack också till Lions Vuosaari som gav oss 50
sportblusar som NoRa lät trycka upp den nya logon på.
Planeringen av höstens verksamhet är i gång. Vem eller vilka som tar över klubbarna är
oklart. Förhoppningsvis vet vi mer i augusti och kan erbjuda ett intressant klubbutbud till er
familjer. Hör gärna av dig ifall du kan hjälpa till på ett hörn.

Kommande evenemang – hösten 2018
1.6 BOKLOTTERIET
Sista dragningen
2.6 VÅRFEST
NoRa har donerat böcker och pengar som delas ut som stipendier under/efter vårfesten
21.8 VÄLKOMMEN TILL RASTIS JIPPO
En öppen kvällstillställning med loppis, korvgrillning, café och mycket mer. Vi behöver
frivilliga som kan ställa upp minimi 30 minuter för att steka våfflor och grilla korv. Anmäl dig
redan i dag till anna.m.alenius@gmail.com. Du kan redan nu boka ett loppisbord á 5 euro
av mikaela.sandman@gmail.com.
Mera info läggs ut efter hand på webben och på Facebook.
Jippot arrangeras i samarbete med dagisets föräldraförening Raff och skolans personal.
18.9 NORAS ÅRSMÖTE
Vi inleder med en aktuell och intressant föreläsning över en kopp kaffe och gott tilltugg
klockan 17.30, varefter vi håller årsmöte. Varmt välkommen!

Tidigare verksamhet
18.5 STAFETTKARNAVALEN
Tack vare ett stipendiebidrag kunde NoRa understöda löparnas resa. Från Nordsjö
lågstadieskola deltog 19 elever och 3 lärare i karnevalen. Tre lag deltog i 5x80m, ett lag i
600m + 600m + 400m, ett lag i gatustafetten och ett lag i 12x80m mixed. Deltagarna åkte
till Åbo med en buss och övernattade i en festlokal i Pargas. Stort tack Jennika, Sonja och
Sofie för att ni åkte iväg med eleverna till Åbo och hittade övernattning på lämpligt
avstånd!
”Pricken på i var våra nya skjortor och banden runt huvudet
som gav en extra känsla av gemenskap.”

7.5 TEATERFÖRESTÄLLNING
NoRa bekostadeTeater Taimines föreställning Tomas och Tryggve som visas i skolan tack
vare ett erhållet stipendiebidrag. Pjäsen uppskattades av elever och personal.

26.4 OPEN STAGE RASTIS
Tusen tack alla elever, publiken och framför allt till familjerna i åk 4 för en energifylld och
trevlig kväll. Läckerheterna i cafét och grillen gav en vinst på ca 1400 €.
30.4 SKOLANS VÅRYRA
Under våryran presenterades skolans nya logo, ordnades dragning i boklotteri och NoRa
bjöd hela skolan på munkar och saft.
Övrigt
Sex klasser ansökte om NoRa:s engångssatsning att dela ut klassvisa bidrag på 15
euro/elev. Vi hoppas understödet var uppskattat och bidrog till bra stämning i klasserna.
Under verksamhetsåret har skolgården engagerat oss mycket. Det är en tidskrävande
process, som vi genomför i tätt och gott samarbete med rektorn. Tyvärr finns fortfarande
ingen slutgiltig plan för gården än, men vi hoppas att barnen nästa läsår får en säker, rolig
skolgård som lockar till aktivitet.
Ha en riktigt skön och avkopplande sommar
med era små och lite större guldkorn!

Styrelsen genom Anna Alenius
tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis

