NoRa info 8-2018
Kommande evenemang
Ny klubb: Gott till Julen - både salt och sött för åk 1-3
Tisdagar 27.11-18.12 (4 ggr) 14.00-15.30 i Unkans kök.
Lärare: Ghita Henriksson
Ta med eget förkläde!
Deltagaravgift: 20 €
OBS! Höstens tidigare mellanmålsklubb
blev snabbt fullsatt och de barn som då
kom på väntelistan har förtur men måste
ändå anmälas i normal ordning.
Anmälan per mejl: hosnora@gmail.com
eller till Tove Strömsholm per sms 0405243922

Café under Hertonäs gårds julstig 8.12 kl. 12 - 16
NoRa ansvarar för kafé och korvförsäljning under Hertonäs gårds julstig lördagen den 8
december. Vi brukar göra en vinst på 1300-2000 euro och efterlyser nu frivilliga.
Vi behöver mockarutor i stora lass och hjälpande händer före, under och efter
evenemanget. Arbetsturerna på lördag är 2 timmar. Anmäl dig som frivillig via Doodlelänken: https://doodle.com/poll/4qez9gu3vwfavpn8
Det går bra att leverera mockarutorna på fredag och receptet finns på webbsidan
https://nora.hemochskola.fi/mockarutor/
Kontakta Mariella Backmansson mariella@emalj.fi om du kan baka eller har frågor om
de praktiska arrangemangen.
Vill ni ordna ett eget evenemang för klassens familjer?
Unkan kan kostnadsfritt låna ut sina utrymmen (exklusive gymnastiksalen) till NoRa ifall
evenemanget riktar sig till skolans elever. Förutom NoRa:s egna evenemang kan
klasserna arrangera eget program, t.ex. knytkalas eller pepparkaksbakning i Unkans
utrymmen. Kontakta ordförande Anna Alenius för mer information.

Tidigare verksamhet
26.10 Halloweendisco
Stort tack till familjerna i åk 3 för ett fint Halloweendisco. Vinsten på 877,50 euro går
oavkortad till Skolstigen verksamhet, se https://nora.hemochskola.fi/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.
Planeringen av vårterminen 2019 är i full gång. Hör gärna av dig om du har idéer eller
frågor. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 27 november. 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

