NoRa info 5-2018
Hoppas alla haft en skön sommar! I din hand eller på din skärm
har du höstens första NoRa info. NoRa är föreningen för alla
föräldrar i Nordsjö lågstadieskola och står för Nordsjö Rastis
föräldraförening. Tillsammans jobbar vi föräldrar för att skapa en
bra kontakt till skolan och möjliggöra det lilla extra som sätter en
guldkant på elevernas vardag, t.ex. klubbar, teaterbesök och
utfärder.
NoRa info skickas ut till alla föräldrar ca en gång i månaden och innehåller information om
vad som är aktuellt inom föreningen. Information om föreningens verksamhet och
kommande evenemang finns på vår webbplats www.nora.hemochskola.fi. På Facebook
hittar du oss under namnet NoRa Nordsjö Rastis föräldraförening rf – passa på att gilla
den!

Kommande evenemang
21.8 VÄLKOMMEN TILL RASTIS JIPPO kl. 17-19
Varmt välkommen på en öppen kvällstillställning tisdagen den 21 augusti mellan klockan
17 och 19 i Rastis. Under kvällen har familjerna tillfälle att bekanta sig med huset, övriga
familjer och skolans personal. På programmet står bl.a.
- Försäljning av drycker, grillkorv, våfflor, salta och söta bakverk
- Loppis i gympasalen Häng&fläng
Passa på att sälja och fynda barnkläder och barnprylar. Boka loppisbord á 5 euro
av mikaela.sandman@gmail.com. Begränsat antal bord.
- Bokplastningstalko
Ta era oplastade skolböcker under armen och lär dig plasta böcker eller få dem
plastade av någon som kan. NoRa står för materialkostnaderna.
- Orientering i huset. Lär dig hitta till Tråd och trasa eller Lera och måla.
- Lek och spel på gården.
Det är gratis att delta i jippot som arrangeras i samarbete med dagisets föräldraförening
Raff och skolans personal. Ta med dig familjen eller hela tjocka släkten. Ifall du vill handla
något behöver du kontanter.
Extra händer behövs
NoRa ansvarar för att steka våfflor och grilla korv. Nu söker vi frivilliga som kan ställa upp
och hjälpa till med detta minimi 30 minuter under kvällen. Anmäl ditt intresse redan i dag
till NoRas ordförande Anna Alenius anna.m.alenius@gmail.com eller 040-528 8965.

25-26.8 Luskammarkampanj @Rastis
NoRa och Raff (dagisets föräldraförening) uppmanar tillsammans alla föräldrar med barn
på dagis, i förskolan och skolan att hålla extra noga koll på sina barns hår i början av
varje terminstart. I ett hus med många barn sprids huvudlöss snabbt och vi uppmanar
därför alla familjer att nogrant kamma igenom sina barn veckoslutet 25-26.8 för att
minska risken för en epidemi. Kom ihåg att alltid meddela klassläraren ifall ni hittar löss i
familjen så att klassläraren kan informera alla familjer. Luskam och lusmedel kan bl.a.
köpas på apotek.

18.9 Föräldraföreläsningen En kvart om
dagen och NoRa:s årsmöte
Vi inleder med föreläsningen En kvart om
dagen av Catarina Bärlund-Palm kl. 17.3018.30. Catarina är klasslärare i Helsingfors.
Hon talar om föräldrarnas och skolans
gemensamma ansvar för barnens språk
och hur ett samarbete kring läsning byggs
upp.
Efter föreläsningen håller vi föreningens
årsmöte. NoRa bjuder på en kopp kaffe
och gott tilltugg. Varmt välkommen!

Klubbar och medlemsavgift
NoRa ordnar klubbar för både barnen och deras föräldrar. Info om NoRas klubbutbud och
medlemsavgift för läsåret 2018-2019 skickas inom kort.
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