NoRa info 7-2018
Det aktiva läsåret har fortsatt. Årsmötet valde den 18 september
en ny styrelse som har följande sammansättning:
Anna Alenius, ordförande, barn i åk 5
Sonja Autio/Jennika Flykt, lärarrepresentant
Mariella Backmansson, viceordförande, barn i åk 2 & 4
Siw Handroos-Kelekay, barn i åk 2
Sami Lehtonen, barn i åk 3 & 6 (NY)
Heidi Majamäki, kassör, barn i åk 3
Lotta Tuovinen, sekreterare, barn i åk 5
Anna-Stina Häggström, suppleant, barn i åk 1 & 5 (NY)
Hanna Lankinen, suppleant, barn i åk 3 & 5 (NY)
Styrelsen har möte ca 1 gång per månad. Ta gärna kontakt om du har önskemål, frågor
eller förslag på verksamhet. Kontaktuppgifter finns på NoRas webbsida.
Fotbollsplanen är klar
Efter många om och men kan vi äntligen
glädjas åt att ha en ny och
funktionsduglig fotbollsplan på
skolgården.
Planen inklusive allt byggarbete
finansierades i sin helhet av NoRa.
Donationen till Helsingfors stad
möjliggjordes tack vare ett
stipendiebidrag på 20.000 euro från
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Jag vill än en gång rikta ett stort tack till
tidigare styrelsemedlemmar, aktiva
föräldrar och skolans rektor för gott
samarbete och fint slutresultat!

Kommande evenemang
Ny klubb: Smaskiga mellanmål för åk 1-3
Tisdagar kl. 14-15.30, 4 ggr under tiden 30.10-20.11
Plats: Snacket (Unkans kök)
Ledare: Ghita Henriksson
Pris: 20 €
Deltagarantal: max 8, minimi 5 elever
Anmälan per mejl: hosnora@gmail.com eller till Tove Strömsholm per sms (0405243922)

26.10 Halloweendisco
Familjerna i åk 3 bjuder in alla elever i Nordsjö lågstadieskola till Halloween disco. För
åk 1 och 2 är discot öppet klockan 18–20. För åk 3–6 är discot öppet kl. 18.30-21. Alla
elever i åk 1 och 2 måste avhämtas av en vuxen.

OBS!
På plats finns många vuxna som har på sitt ansvar att se till att alla barn trivs och har det
bra. Diskutera gärna hemma att skolans regler gäller även under discot. Det innebär
bl.a. att man är snäll mot alla, städar upp efter sig och lyder de vuxna. Det är t.ex. inte
tillåtet att gå ut på gården, ”bottle flippa” eller sitta på pianot. Ifall en elev söndrar skolans
egendom med flit är hen skyldig att stå för kostnaderna som uppstår.
Hjälp till under Hertonäs gårds julstig 8.12
I flera års tid har NoRa hållit i trådarna för caféverksamheten under Hertonäs gårds
julstig. De senaste åren har vinsten varit kring 1200–1500€ och den går oavkortad direkt
till eleverna. Styrelsemedlemmarna Mariella Backmansson och Sami Lehtonen håller i
trådarna och vi behöver frivilliga som kan baka mockarutor, sälja i cafét eller grilla korv.
Mer information skickas i november, men skriv upp datumet redan nu.

Tidigare verksamhet
18.9 Föräldraföreläsning och årsmöte. Vi inledde med föreläsningen En kvart om
dagen av Catarina Bärlund-Palm. Efter föreläsningen hölls föreningen lagstadgade
årsmöte. Stort tack till alla deltagare och fjolårets styrelse för gott styrelsearbete.
2.10 Familjerna i åk 5 ordnade vänelevskväll för familjerna i åk 1. Deltagarna bjöds på
hotdogs och mockarutor samt trevligt program. Programmet arrangerades inom
programmet Skolstigen.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 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.
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

