NoRa rf info 2-2017
Två månader av vårterminen har redan hunnit gå och nu är vi redan inne i marsmånad.
Kommande verksamhet
Den första utlottningen i boklotteriet
genomfördes på fredag före sportlovet.
Grattis till alla som vann! Två
dragningar återstår i vår, en i slutet av
mars och en i slutet av april. 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.

Söndagen den 2 april kl.14 ordnas
filmvisning i Kling och Klang. Denna
säsong har ingen ny Lasse Maja film
kommit ut så det blir en gammal goding
Elevsoaré ordnas i slutet av april i
samarbete med åk 4. På elevsoarén har
alla elever i skolan möjlighet att
uppträda med program de själva gjort.
Det kan exempelvis vara dans,
gymnastik, sång eller diktläsning. Mera
info inom kort. I mån av möjlighet
uppträder också klubbarna.

I varje grupp lottas biobiljetter och
tröstepris ut.

från 2008 - Lasse Majas detektivbyrå Kameleontens hämnd. Platser kan bokas
via e-post hosnora@gmail.com eller per
telefon 040 524 3922 (Tove). Uppge
namn och antal biljetter. Skolans elever
kommer in gratis, för övriga är inträdet
en lott som kostar 5 € (kontant
betalning). Det finns säkert också
lediga platser utan förhandsbokning.
Åldersgräns i vuxet sällskap är 5 år och
från 7 år kan man komma på egen hand.
Ett filmcafé arrangerat av åk 5 öppnar
en halv timme före föreställningen och
håller även öppet efter filmen.

Hänt i januari och februari
26.1 ordnades en föräldrakväll med
diskussion. Heidi Lithén, som är
ordförande för Degerö Hem och Skolaförening och jobbar på Hem och skolaförbundet, berättade om VISA (Vi
tillsammans)-verksamheten i Degerö
lågstadieskola – hur de byggt upp
samarbetet mellan skolan och hemmen.
Både lärare och föräldrar deltog i
diskussionen och konklusionen var att
systemet verkar fungerande och att vi
nu kommer att utarbeta ett liknande
för vår skola. Tanken är att systemet
tas i bruk från och med inkommande

höst. Stommen finns redan med
klassvisa ansvarsområden (som disco
och elevsoaré) under läsåret.

Luskammarräden genomfördes sista veckoslutet i januari – hoppas ni kom ihåg att
kolla era barns hår!

Carina Wolff-Brandt besökte skolan
31.1 och 2.2 och berättade på ett
mycket intressant sätt om sitt
författarskap. Både eleverna och
lärarna var nöjda med besöket.

Femmorna ordnade ett välbesökt och lyckat vändagsdisco i samarbete med NoRa.
Vuxenfesten inhiberades på grund av för få deltagare.
13.2 fick skolans elever se Teater
Taimines pjäs ”Svea och Finn”. Pjäsen
uppskattades av såväl eleverna som
lärarna. NoRa bekostade
föreställningen.

Tack till alla mockaruts-bagare som såg till att vändagslunchen kunde avslutas med en
smaskig efterrätt.
Solskensstatyetterna, som NoRa bidrar
med, har delats ut i åk 3 och åk 6. I åk
3 var det Ronja Tuovinen & Josef Razai,
i 6a var det Siri Mathisen & Fredrik
Strömsholm och i 6b Saga Döragrip &
Lorentz Lutz som belönades. Grattis!

Klubbar
Vårens klubbar rullar på. Sedan
klubbinfot publicerades har en
mellanmålsklubb för åk 1-2 ordnats (tre
gånger) i samarbete med Arbis och
Folkhälsan i östra Helsingfors och en
mellanmålsklubb för åk 3-6 (fem
gånger) startade efter sportlovet. Info
om dessa klubbar skickades till berörda
klasser.
I april ordnas en kortkurs i parkour för
åk 4-6 fyra onsdagar kl.14.30-15.30
med start 5.4. Mera info om klubben
och anmälning skickas till berörda
klasser.

Om ditt barn är intresserat av någon klubb som redan startat kan du kontakta vår
klubbansvariga: tove.stromsholm@welho.com för att kolla om det finns plats i klubben.
En klubbenkät kommer att genomföras bland eleverna ännu i vår.

Övrigt
NoRa har köpt en automat för xylitolpastiller och ser till att det finns pastiller för
eleverna efter lunchen.

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 det är något du undrar över
eller om du har förslag på verksamhet / ärenden som du tycker NoRa kunde ta upp.
Alla som har betalat medlemsavgiften är också hjärtligt välkomna med på
styrelsemötena. Följande styrelsemöte hålls 10.4.2017 kl.17.30 i skolan.
OBS!!!
I höst då det är dags att välja ny
styrelse kommer NoRa att behöva en ny
ordförande. Fundera om det är just DU
som är den personen! Ta gärna kontakt
med undertecknad och kom med på
nästa styrelsemöte för att se hur vi
jobbar!

Ha det bra i väntan på våren!!!

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

