NoRa rf info 6-2017
Höstterminen har kört igång och föreningens årsmöte gick av
stapel den 19 september. Före mötet höll Åse Fagerlund som höll
intressant föreläsning om hur vi kan stödja våra barns barns
inlärning och välbefinnande med hjälp av positiv psykologi. Roligt
att se så många intresserade och aktiva föräldrar på plats.

Årsmötet valde en styrelse för 2017-2018, som har följande
sammansättning (inom parentes vilken klass barnet/barnen går i):










Anna Alenius, ordförande, NY, (4&6)
Jan-Peter Hietala, viceordförande och webbansvarig, (1&4)
Lotta Tuovinen, sekreterare och huvudklassombud, (4)
Heidi Majamäki, kassör, NY, (2)
Siw Handroos-Kelekay, NY, (2)
Ghita Henriksson, NY, (1)
Sonja Autio/Jennika Flykt, lärarrepresentanter
Sofie Silfvast, suppleant, NY, (4)
Mariella Backmansson, suppleant, (1&2)

Tove Strömsholm fortsätter som klubbansvarig utanför styrelsen.

Jag vill rikta ett extra stort tack till Mikaela Sandman som under flera års tid gjort ett fantastiskt fint
arbete som ordförande. Ett stort tack ska också alla tidigare styrelsemedlemmar ha.

Ifall du har önskemål eller andra ärenden du önskar att styrelsen behandlar kan du vara i kontakt
med ordförande.

Medlemsavgiften för år 2017-2018 är som tidigare 15 € per vårdnadshavare. Avgiften betalas in
på föreningens konto Aktia FI97 4055 5020 0961 65. Skriv ditt namn, elevens/elevernas namn och
årskurs samt medlemsavgift 2017-2018 som meddelande.

Vi hoppas att varje förälder vill vara medlem i föreningen och betala medlemsavgiften som är en
väldigt viktig inkomstkälla för föreningen och utgör basen för den verksamhet vi kan erbjuda. NoRa
rf:s satsningar kommer alla elever till godo!

OBS! Om ditt barn deltar i någon av NoRas klubbar bör åtminstone en
vårdnadshavare ha betalat medlemsavgiften.

Kommande verksamhet
Den nationella Hem och skoladagen firades den 29 september, men i
Nordsjö firar vi dagen i samband med skollördagen den 14 oktober.
Samtidigt ordnas ett kort infotillfälle för klassombuden – klassombuden har
fått information per e-post. Under dagen har NoRa ett informationsbord.
Tvåorna ställer till med café för vuxna och barn. De säljer både sött
och saltigt – ta med kontanter för detta.

Årskurs 3 ordnar i samarbete med NoRa Halloweendisco 27.10 kl.18-21 för
skolans elever. Notera att alla elever i åk 1 och 2 måste avhämtas av en vuxen
senast kl. 20.
De äldre eleverna går hem senast kl.21. Treorna informerar närmare!

Rastishuset fyller 20 år, vilket firas stort fredagen den 3 november. Ni har alla fått inbjudan till
kvällsfesten via Wilma.

Obs! De av er som har barn i åk 1-2 och som är i behov av barnvakt måste
snarast meddela intresse per epost till hosnora@gmail.com. I doodle-förfrågan
saknas tyvärr fältet för föräldrarnas kontaktuppgifter och dem behöver vi för att
kunna bekräfta att era barn har en plats är bokad. Vi har ett litet utrymme till vårt
förfogande, vilket betyder att antalet platser är begränsat.

Hertonäs gårds gammaldags julstig arrangeras i år lördagen den 9 december 3.12. NoRa har
redan några gånger ordnat försäljning av glögg, pepparkakor, mockarutor samt grillkorv på detta
evenemang – så även i år. Förra året besökte närmare 1600 personer julstigen och försäljningen
gav stor vinst åt föreningen. Till detta behöver frivilliga som hjälper till med bakandet och
försäljningen. Mera information kommer då dagen närmar sig, men pricka redan nu in dagen i era
kalendrar.

Hänt sedan skolstarten
Luskammarkampanj - NoRa i samarbete med Raff, dagisets föräldraförening, uppmanade alla
föräldrar med barn på dagis, i förskolan och skolan att kamma sina barn för att minska risken för
en lössepidemi. Vi hoppas att alla kom ihåg detta.

Klubbar
Föreningens klubbar väckte igen i år stort intresse och de har alla kommit bra igång. Räkningar för
de klubbar som har börjat har skickats per e-post.

En ny legoklubb startar ännu i höst. I klubben lär sig barnen
matematik och fysik på ett roligt och lärorikt sätt! Mera information
skickas med som bilaga här.

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.

Ha en riktigt trevlig fortsättning på hösten!

Styrelsen genom Anna Alenius
tel. 040 528 8965
anna.m.alenius@gmail.com

