NoRa rf info 5-2017
Hoppas sommaren varit skön och att alla hunnit samla krafter inför hösten!!
Skolan har många nya elever i årskurs 1.
Detta innebär nya familjer med
koppling till skolan. En del av er känner
kanske inte till vad NoRa är. Kort och
koncist kan konstateras att NoRa rf
står för Nordsjö Rastis
föräldraförening – en lokal Hem och
skola-förening. Mer information ges i
samband med direktionsvalsmötet 31.8.
Samtidigt presenteras också
Skolstigen-verksamheten, som strävar
efter att skapa och upprätthålla ett
gott samarbete mellan hemmen och
skolan. Alla familjer kommer att få en
egen Skolstigen-broschyr.
Föreningen informerar via NoRa-info som skickas ut ca en gång i månaden per e-post
och via Wilma. Dessutom finns information på föreningens webbsida
www.nora.hemochskola.fi och på vår Facebooksida NoRa Nordsjö Rastis
föräldraförening rf – passa på att gilla den! Ettorna får det första infot även som
ryggpost eftersom kontaktlistan inte ännu är klar.

Kommande verksamhet
Luskammarkampanj - NoRa (och Raff,
dagisets föräldraförening) uppmanar
tillsammans alla föräldrar med barn på
dagis, i förskolan och skolan att kamma
sina barn den 2-3.9 för att minska
risken för en lössepidemi.

Tisdag 19.9 är det dags för föreningens
årsmöte. Alla är hjärtligt välkomna! Vid
behov ordnar vi barnvakt. Närmare
information och anmälning med tanke på
traktering kommer senare.

Den nationella Hem och skoladagen
firas 29.9, men föreningarna kan även
välja ett eget datum. I Nordsjö firar vi
dagen i samband med skollördagen den
14 oktober. Samtidigt ordnas ett kort
infotillfälle för klassombuden, som väljs
på klassernas föräldramöten. Tvåorna
ordnar café som är öppet hela dagen –
reservera slantar för detta!

Klubbar
Ett skilt klubbinfo har skickas ut. Det
blir mellanmålsklubb i samarbete med
Arbis, och Folkhälsan i östra
Helsingfors, animationsklubb,
konstklubb, käpphästklubb,
akrobatikklubb och innebandy samt
yoga för vuxna. Församlingen ordnar
sportklubb och barnkör. Vi har även
andra klubbar i tankarna men vi har inte
hittat ledare eller så har det inte

funnits lediga utrymmen. Vi informerar
genast ifall det blir fler klubbar.

Anmälningen till NoRas klubbar kan göras från och med 30.8 kl.18 via en länk som
publiceras på webbsidan www.nora.hemochskola.fi och på Facebooksidan. Ifall du inte
har möjlighet att anmäla via webben kan du göra det per sms till 040 524 3922 (Tove)
den 30.8 från kl.18. Uppge då klubbens namn, elevens namn och årskurs, förälderns
namn, telefonnummer och e-postadress. Vid frågor kan du kontakta Tove,
tove.stromsholm@welho.com.

”Oldboyssählyn” fortsätter också som
tidigare på onsdagar kl.21-22 och
söndagar kl.20-21 (start 20.8).
Kontaktperson är Svante Sandström,
svante.sandstrom(a)granlund.fi.

Medlemsavgift
Info om NoRas medlemsavgift (15€/vårdnadshavare) kommer inom kort– så även
inbetalningskort.
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.

NoRa har reserverat 30 fribiljetter till
barnmatinén på Helsinki International
Horse Show lördag 21.10 kl.9-10.30. Vi
har inte slutgiltigt fått biljetterna
bekräftade men du kan redan nu
preliminärboka biljetter genom att
skicka ett meddelande till
hosnora@gmail.com. Uppge önskat antal
biljetter samt elevens namn (biljett för
elev, syskon och medföljande förälder).

Vi bekräftar biljetterna så fort vi får
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 delta i styrelsearbetet läsåret 2017-2018 – det finns plats för nya i styrelsen.
Om du är intresserad av att bli kassör i NoRa får du gärna kontakta undertecknad
före årsmötet. Kassören behöver inte nödvändigtvis sitta med i styrelsen.

Trevlig inledning på hösten! Ta hand om era små ”dunbollar”!

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

