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Gott Nytt År 2017! Hoppas alla haft ett skönt och avkopplande jullov.
Kommande verksamhet
Det traditionella boklotteriet
fortsätter med tre utlottningar under
vårterminen. Eleverna läser böcker och
fyller sedan i en lottkupong för varje
bok hen läst – ju fler böcker hen läser
desto större chans att vinna. Eleverna
är indelade i tre grupper, åk 1-2, åk 3-4
och åk 5-6. I varje grupp lottas
biobiljetter och tröstepris ut.

Torsdag 26.1 kl.18 ordnas en
föräldrakväll med diskussion i skolans
matsal. Heidi Lithén, som är
ordförande för Degerö Hem och Skolaförening och jobbar på Hem och skolaförbundet, är inbjuden gäst. Hon
kommer att berätta om VISA (Vi
tillsammans)-verksamheten i Degerö
lågstadieskola – hur de byggt upp
samarbetet mellan skolan och hemmen.
Vi funderar på om vi kan bygga upp ett
liknande system i vår skola nu då
lägerskole-verksamheten läggs ner. Kom
med och tyck till – det är NU denna
viktiga fråga dryftas! Vi vill höra din
åsikt eftersom det är dags att besluta

hur vi gör i Nordsjö från och med
hösten 2017.
NoRa bjuder på något smått att äta och
dricka. Med tanke på serveringen
önskar vi att du anmäler ditt
deltagande per e-post
hosnora@gmail.com senast tisdag 24.1.

Luskammarkampanj – NoRa samt
föräldraföreningarna på dagis uppmanar
tillsammans alla föräldrar med barn på
dagis, i förskolan och skolan att kamma
sina barn för att minska risken för en
lössepidemi veckoslutet 28-29 januari.

Den finlandssvenska författaren
Carina Wolff-Brandt besöker skolan
31.1 och 2.2. Hon träffar eleverna
klassvis och berättar om sitt
författarskap. NoRa bekostar besöket
och har dessutom försett skolans
bibliotek med hennes barn- och
ungdomsböcker.

Femmorna planerar vändagsdisco i
samarbete med NoRa. Discot ordnas
fredagen den 10 februari. Mera info
senare!

Lördagen den 11 februari ordnas
kvällsfest för skolans föräldrar och
personal i skolan – ett tillfälle att
umgås och lära känna varandra. Mera
info inom kort.

Vändagen närmar sig och då bjuds
traditionsenligt på mockarutor. Alla
klasser bidrar med två plåtar med
mockarutor. Receptet finns på NoRas
hemsida. Huvudklassombudet kontaktar
klassombuden med mera information.
Mockarutorna är högt uppskattade
bland eleverna!

Senare i vår finns planer på filmvisning (troligen 2 april) och elevsoaré i samarbete
med åk 4.

Hänt
Redan i förra NoRa-info nämndes att Hertonäs julstig inbringade en trevlig vinst –
här kommer en precisering – vinsten var 1300 €. Inte illa!
Skolans julfest ordnades tisdagen den 20.12. I pausen serverades glögg och
pepparkakor. Tack till alla föräldrar som hjälpte till vid serveringen – ert jobb
uppskattas stort!
Klubbar
Vårens klubbinfo har skickats ut och anmälningen har startat – så även vissa klubbar.
Det är roligt att se hur populära klubbarna är! Det finns ännu plats i konstklubben för
åk 3-6, filmklubben åk 5-6, zumbaklubben och vuxenyogan. Du kan anmäla dig via
länken på NoRa:s webbsida (www.nora.hemochskola.fi) / Facebooksida eller genom att
kontakta Tove.
Klubbansvarig: tove.stromsholm@welho.com.

Övrigt
Ska du ordna fest? NoRa har en uppsättning glas och kärl för uthyrning till ett
förmånligt pris. Om du är intresserad kan du kontakta föreningens ordförande för
mera information.
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. Följande styrelsemöte hålls 1.3.2017.

Njut av vintern – hurdan den än är!!!

NoRa rf, genom Mikaela
tel. 050 359 9005
mikaela.sandman@gmail.com

