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Välkommen vår och värme!

Föräldraföreningen
Våren 2014

Solen lyser, himlen är blå! Vad det är skönt att leva då!
Högt i topp går allas humör och det är det som susen gör!

Aktiviteter:

Det är fantastiskt att se hur alla lyser upp av solen och
värmen! Det får pollenallergi, huvudlöss, trasiga byxknän
och cykelpunkteringar att blekna något!
Med detta brev vill vi visa vad vi i föräldraföreningens styrelse arbetar med under våren för att förgylla våra barns,
Söraskolans elevers vardag!

 Cykeldag för åk 4
onsdag 7 maj
 Skolavslutningen
Vi sponsrar:
 Bad för Fritids åk 2
 Skolbal åk 9

Cykeldag för åk 4

Nu är det dags igen för
cykeldag för eleverna i åk 4!
Denna tradition startades
förra vårterminen på initiativ
från föräldraföreningen i
samarbete med Söraskolans
trafikgrupp.
Onsdagen den 7 maj kommer eleverna i åk 4 att få
delta i många roliga aktiviteter med inriktning på cykel och trafikvett. Det blir
cykelhinderbana, cykelverkstad med Team Sportia, trafikvett med Polisen och tipspromenad. Dagen avslutas
med en trickcykelshow och
prisutdelning.

Skolavslutningen 13 juni

Skolföreningen och skolan
planerar att samverka kring
skolavslutningarna, som i år
delas upp i tre tillfällen och
på två platser: skolgården
och Bergateatern.
Vi föräldrar kan hjälpa till
med mycket runt omkring
själva avslutningen, som att
dekorera, rodda teknisk utrustning, logistik (så att programmet flyter). Oavsett
hur gammalt ditt barn är
kan du bidra under avslutningen så att det blir den
glädjefest där vi alla är engagerade i barnens sista
skoldag!
Vi behöver några fler föräldrar som vill hjälpa till, kontakta Maria:
maria@mulmo.net
Tel: 070-643 7777

 Inköp av uteleksaker
vid behov
Vi deltar i:
 Skolans trafikgrupp
 Skolans samrådsmöten

Kontakta oss

E-post
soraskolansforaldra
forening@gmail.com
Gilla oss på Facebook!
Webb

Glad vår önskar Föräldraföreningen!
Ann Erlandsson, ordförande
Annika Sandqvist

Helena Söderström

Camilla Byström

Jennie Brisman

Kicki Starck

Lottie Malmqvist

Helena Dahlöf

Maria Mulmo

http://soraskolansff.se
Bankgiro: 5860-8753
100-lappen/familj bidrar
till att vi kan sätta guldkant på barnens vardag!

