NoRa info 8-2017
Jag vill rikta ett stort tack till alla klassombud och föräldrar som varit med om att planera
och förverkliga fint program för barnen och familjerna under höstterminen. Tack vare
många hjälpande föräldrar kan föräldraföreningen erbjuda barnen eftermiddagsklubbar,
discon, boklotteri, klassvisa utfärder och mycket annat.
Ett gott samarbete mellan familjerna i klassen för med sig positiva effekter för hela
klassen och skolan. Likaså är ett gott samarbete mellan föräldrarna och skolans personal
viktigt och värt att satsa på. Tillsammans kan vi stödja och glädja elever, familjer och
personal.

Kommande verksamhet
Det traditionella boklotteriet kör igång med en utlottning redan före jul. Syftet med
boklotteriet är att uppmuntra alla elever till att läsa. För varje läst bok fyller eleverna i en
lottkupong, vilket betyder att ju fler böcker barnet läser desto större chans har hen att
vinna. Eleverna är indelade i tre kategorier: åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. I varje grupp lottas
biobiljetter och tröstpris ut. Boklotteriet fortsätter med tre utlottningar under vårterminen.
I början av terminen ordnas igen en luskammarkampanj. I höst har det tyvärr funnits en
hel del huvudlöss i huset och för att uppmärksamma problemet uppmanar husets
föräldraföreningar alla föräldrar att luskamma sina barn regelbundet. Vi vill också påminna
om att det är viktigt att ni alltid informerar klassläraren ifall ni fått löss, så hen kan
informera alla föräldrar i klassens. Löss sprids snabbt och genom att öppet informera om
smitta upptäcks och utrotas den snabbare.
Klubbar
Även i höst deltog många barn och föräldrar i klubbverksamhet och planeringen av vårens
klubbar är på gång. Håll utkik efter klubbinfo i början av terminen. Klubbarna startar vecka
3 eller 4, förutom animationsklubben som kör igång redan 8 januari. Anmälningen till
klubben är därför redan öppen.
Animationsklubb för åk 1-6, start 8.1
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. Kursen passar både
nybörjare och sådana som gått klubben tidigare.
Anmälan via mejl till hosnora@gmail.com eller per sms 040-5243922 (Tove Strömsholm)

Tid: Måndagar 14.30-16, 10 ggr, start 8.1
Ledare: Gun Holmström
Tidigare verksamhet
Hertonäs julstig arrangerades i år 9.12
kl.12-16.
Ett stort TACK till alla som hjälpt till med
bakning och försäljning. I år hade
evenemanget färre besökare än i fjol,
men trots det hade grillkorvarna och
mockarutorna en strykande åtgång.

Plats: Slöjdsalen
Pris: 50 euro

Vinsten på ca 900 euro ger ett trevligt
tillskott i NoRas kassa och dessa pengar
kommer att användas till skolans
vintersportdag i februari.
Några elever i årskurs tre uppträdde med
lucia, vilket var både fint och
stämningsfullt.

Medlemsavgift
Inbetalningskort för medlemsavgiften delades ut i början av höstterminen. Vi önskar att
varje förälder med barn i Nordsjö lågstadieskola är betalande medlem i NoRa rf. Medlen
går i sin helhet till att stödja eleverna och skolan och kommer alla elever jämlikt till godo.
Medlemsavgiften är en av föreningens viktigaste inkomstkällor. Medlemsavgiften är 15 €
per förälder. 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.
Ta gärna kontakt med någon av styrelsemedlemmarna om du har förslag på verksamhet,
ärenden som du tycker NoRa kunde ta upp eller om du är intresserad av att hjälpa till på
ett eller annat sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du på webben. Följande styrelsemöte hålls
16.1.2018 kl. 17.15 i Rastis.
Fridfull väntan på julen och gott nytt år 2018!
Styrelsen genom Anna Alenius
tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis

