NoRa info 6-2018
Läsåret har kört igång och vi ser fram emot en aktiv höst.
Klassombud och Skolstigen
I samband med skolans föräldramöte valde klasserna nya
klassombud. Att vara klassombud är ett roligt och viktigt
uppdrag som gagnar hela skolan. Klassombuden kan hitta på
olika sociala aktiviteter som skapar gemenskap inom klassen.

Dessutom ska alla klasser inom Skolskolstigen programmet arrangera ett evenemang
per läsår för att samla in pengar till olika klassutfärder. Alla familjer ställer
förhoppningsvis upp och klassombudens roll är att hålla i trådarna.
Broschyren Skolstigen delas ut till alla hem och finns att ladda ner på vår webbplats.
Klassombuden får information och stöd av styrelsen inför evenemanget. Tack vare
medel som gemensamt samlats in kommer hela skolan se pjäsen Hans och Greta på
Svenska teatern under hösten.
Medlemsavgift läsåret 2018-2019
Medlemsavgiften är en av väldigt viktig inkomstkälla för oss och möjliggör att vi även i
fortsättningen kan bjuda eleverna på fina evenemang, klubbar och annat smått extra i
vardagen . 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.

Kommande evenemang
18.9 Föräldraföreläsning och årsmöte
•

•

•

Vi inleder kl. 17.30–18.30 med föreläsningen En kvart om
dagen av Catarina Bärlund-Palm. 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 kl. 18.30 håller vi föreningens årsmöte. Kom och hör vilka
planer vi har för detta läsår och vad vi gjorde förra läsåret. Val av ny styrelse.
Kontakta ordförande senast 11.9 ifall du är intresserad av en styrelsepost.
Därefter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som årsmötet
fattar beslut om.
För dig som har svårt att få tag på en barnvakt erbjuder vi barnvaktstjänst under
föreläsningen och mötet. Tjänsten är kostnadsfri och i första hand riktad till dig
med barn i dagisålder eller barn i åk 1 och 2. Begränsat antal platser. Anmäl ditt
intresse senast torsdag 13.9 hosnora@gmail.com.

• NoRa bjuder på en kopp kaffe och gott tilltugg. Välkommen!
28.9 Den nationella Hem och Skola-dagen, #komihågtacket
Hem och Skola-dagen firas fredagen den 28 september. Temat för i år är att måna om att
alla i skolan kommer ihåg att tacka varandra. Det gäller både de vuxna och barnen. När
tackade du senast uppriktigt ditt barn eller ditt barns lärare? #komihågtacket
#hemochskoladagen Läs mer på www.hemochskola.fi
Tidigare verksamhet
21.8 Välkommen till rastis jippo. En trevlig kväll med loppis, spel och lekar på gården,
orientering och caféförsäljning. Stort tack till alla som deltog!
25-26.8 Luskammarkampanj
30.8 Åk 2 ansvarade för caféförsäljningen i samband med skolans föräldramöte. Intäkterna
på 208 euro går i sin helhet till de klassvisa utfärderna inom programmet Skolstigen.
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 oss!
Styrelsen genom ordförande Anna Alenius
tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis

