NoRa rf info 3-2017
Kalendern visar att det är maj! Helt otroligt! Tänk vad fort läsåret 2016-2017 gått.
Nu är det några veckor kvar och så nalkas det underbara sommarlovet!
Kommande verksamhet
NoRa bidrar till skolans elevstipendier
som delas ut på vårfesten lördagen den
3 juni kl.9. Alla elever i årskurs 1 får en
bok. I de andra klasserna delas
stipendier i form av pengar ut.
Dessutom har vi tack vare ett
stipendium av familjen Koli möjlighet
att dela ut böcker även till sexorna.
Hänt sedan senast...
Den 2 april ordnades filmvisning i Kling och Klang - Lasse Majas detektivbyrå Kameleontens hämnd - stod på programmet. Drygt hundra personer såg filmen,
ungefär hälften av dem var skolans elever. Vi beklagar de tekniska problemen som
uppstod, vad som hände är ett mysterium även för de tekniskt kunniga...
Filmcaféet arrangerat av åk 5 sålde underbara läckerheter.
Den traditionella elevsoarén gick av
stapeln den 25 april i samarbete med åk
4. Nästan 200 personer bänkade sig i
Kling och Klang för att njuta av fina
program. Akrobatikklubben och Zumba
Kids uppträdde med fartfyllda program.
Ettor och tvåor uppträdde med dans,
diktläsning och musik. Dessutom fick vi
ett smakprov på filmklubbens
produktioner. Konstklubben ställde ut
sina verk i aulan och caféet sålde
godsaker. Tack till alla som uppträdde
och alla som kom med och bidrog till
den goda stämningen.
Sista utlottningen i vårens Boklotteri ordnades i samband med våryran. Grattis till
alla som vann!

Klubbar
Vi har haft ett stort klubbutbud denna vår. De flesta klubbarna har slutat för våren
men konstklubben håller på till 8.5 och Lego-klubben avslutas 12.5.
En klubbenkät kommer att genomföras bland eleverna i början av maj. Denna används
för att utveckla vår klubbverksamhet. Vi tar också gärna emot tips på nya klubbar och
ledarkontakter. Du når vår klubbansvariga på tove.stromsholm@welho.com.

Filmpremiär för filmklubbens filmer
blir det onsdag 17.5 kl.9.

Övrigt
SISTA CHANSEN: Om medlemsavgiften för läsåret 2016-17 är obetald kan du ännu
betala den! Medlemsavgiften är 15 € per förälder per läsår och NoRa rf:s
kontonummer är FI9740555020096165. Skriv ditt namn, elevens/elevernas namn och
årskurs samt medlemsavgift som meddelande. Om du är osäker på om du har betalat
är det bara att ta kontakt så kollar vi saken!

Vi har kontaktats av flera föräldrar
angående dagis-/skolgården, som är i
dåligt skick. Tyvärr är detta en
tidskrävande process eftersom stadens
kvarnar mal långsamt. För tillfället är
en offertrunda för dagisgården på gång
och en tanke är att man på samma gång
ska kunna åtgärda fotbollsplanen.
Första hjälp vad gäller ansning och
klippning av buskar ska ske denna vår.
Det har också framförts en förfrågan
till staden om planerna för gräsplätten

utanför staketet vid fotbollsplanen. För
tillfället bibehålls den som grönområde.

NoRa och lärarkåren har utarbetat en
ny verksamhetsmodell för samarbetet
mellan skolan och hemmet. En av
orsakerna är att
lägerskoleverksamheten läggs ner så
att årets fyror är de sista som får åka
på lägerskola. Den nya modellen
omfattar bland annat ett nytt system
för intäkterna från klassernas
ansvarsuppgifter, exempelvis skoldiscon
och elevsoarén. Mera information om

detta kommer efter skolstarten i
augusti.

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.
Om du är intresserad av att aktivt delta i NoRas verksamhet får du gärna kontakta
någon av styrelsemedlemmarna. Ta också kontakt om det är något du undrar över eller
om du har förslag på verksamhet / ärenden som du tycker NoRa kunde ta upp.
Följande styrelsemöte hålls 1.6.
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 höra mer om vår
verksamhet
Njut av våren!!!

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

