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Skollördagen, Halloweendiscot och Rastis 20-årsfest har gått av stapel och vi blickar mot
december och jullovet. Före det samlar vi under Hertonäs gårds julstig in pengar för
skiddagen.
Kom med på Hertonäs gårds julstig lördag 9.12
Hertonäs gårds julstig är ett fint evenemang för hela familjen som ordnas lördag 9
december kl. 12-16. NoRa har i flera år ansvarat för ett café där vi säljer bl.a. glögg,
mockarutor och grillkorv. Förra året var vinsten 1300€ och nu söker vi frivilliga som kan
hjälpa till en timme eller två.
Du kan välja mellan att baka mockarutor eller ställa upp som försäljare/korvgrillare. All
hjälp är välkommen!
Styrelsemedlemmarna Mariella Backmansson och Ghita Henriksson håller i trådarna.
Närmare info skickas per e-post av NoRas huvudklassombud Lotta Tuovinen, men skriv
upp dagen redan nu.
I år firas hundraåriga Finland med en festlig resa till år 1917. Upplev hur julen förbereds i
Hertonäs herrgård och på Knusbacka bondgård. Läs mera på
http://www.dotdot.fi/tidsresor/julstig_pa_hertonas_gard/

Skiddagen gör come back & glassen slopas
Tillsammans med skolans personal har styrelsen fattat beslut att ordna en skiddag detta
läsår. Planeringen är under arbete och familjerna informeras i januari.
För att kunna bekosta skiddagen har styrelsen fattat beslut om att sluta betala för glassen
eleverna och personalen blivit bjudna på en gång i månaden. Inbesparingen per år är
1000 euro och beslutet träder i kraft 2018.
Boklotteri
Det traditionella boklotteriet startar med en utlottning före julen och fortsätter med tre
utlottningar under vårterminen. Med lotteriet vill NoRa tillsammans med skolans personal
uppmuntra eleverna till att läsa böcker. För varje läst bok eleverna fyller i en kupong som
fungerar som lott, dvs ju fler böcker eleven läser desto större chans har hen att vinna.
Eleverna är indelade i tre grupper: åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. I varje grupp lottas två
biobiljetter och ett tröstepris ut.

Medlemsavgiften för år 2017-2018 är som tidigare 15 € per
vårdnadshavare. Avgiften betalas in på föreningens konto Aktia
FI97 4055 5020 0961 65. Skriv ditt namn, elevens/elevernas namn
och årskurs samt medlemsavgift 2017-2018 som meddelande.
Om ditt barn deltar i någon av NoRas klubbar bör åtminstone en
vårdnadshavare ha betalat medlemsavgiften. Vi hoppas att varje
förälder vill vara medlem i föreningen och betala medlemsavgiften
som är en väldigt viktig inkomstkälla för föreningen och utgör basen
för den verksamhet vi kan erbjuda. NoRa rf:s satsningar kommer
alla elever till godo!

Klubbar våren 2018
Animationsklubb för åk 1-6
Vill du lära dig göra animationer? Nu har du din chans! Du får fantisera och göra figurer
som du berättar historier med via kortfilmsanimationerna ni gör under klubben! Materialet
som du främst kommer att jobba med är papper och färger. Ledaren har en liten
animationsstudio med kamera där filmerna blir till, och figurerna får liv.
Minimiantal för att ordna denna klubb är 6 elever. Maxantal deltagare 12 elever. Passar
både elever som gick animationsklubben på hösten och nya elever.
Tid: 14.30–16, 10 ggr, start 8.1
Ledare: Gun Holmström

Plats: Slöjdsalen
Pris: 50 euro

Anmälan via mejl till hosnora@gmail.com eller per sms 040-524 3922 (Tove Strömsholm,
klubbansvarig).
Mera info om vårens övriga klubbar i nästa infobrev.

Ett stort tack till er familjer som ställt upp för att förverkliga de olika evenemangen! Tack
även till alla klassombud som deltog i diskussionen och alla som svarade på direktionens
förfrågan om läsåret 2018-2019.
Vinsten från skollördagens café och Halloween discot används i sin helhet för att bekosta
de klassvisa utfärderna. Tillsammans inbringade evenemangen 1 472,23 euro vinst.
Skolstigen heter det nya systemet och info om det har sammanställts i en broschyr som
delats ut till alla familjer. Broschyren hittar du också på vår webbsida
www.nora.hemochskola.fi. Där hittar du också info om kommande evenemang och annan
aktuell info. Desutom har NoRa en Facebook-sida som du gärna får gilla
www.facebook.com/nordsjorastis/

Hoppas vi ses på julstigen den 9 december!
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