Skolkiosken

Hem & Skola Stråtjära/Holmsveden informerar
Den 27 augusti stod Stråtjära skola och sålde diverse hemproducerade varor på Westendagen i
Holmsveden, vi hade även lotter och ett uppskattat chokladhjul. Trots att blåsten förstörde vårt
nyinköpta tält på morgonen och att man fick hålla i hatten gick försäljningen bra.
Den 3 september var det dags igen på Marknadsdagen i Skog, där var regnets makter emot oss, som
tur var hade vi fixat ett nytt tält så vi blev bara lite blöta. Försäljningen gick över förväntan.
Sammanlagt såldes det varor o lotter för ca 13 000 kr,
BRA ALLA SOM HJÄLPTE TILL PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT!
Pengarna från båda marknaderna går till diverse projekt i och utanför skolan.

Skolresa vå r 2017 mm

Då inga föräldrar har anmält sig att hjälpa till med skolresa för våren 2017 kommer Hem & Skola göra
ett undantag och hålla i diverse insamlingar för att det skall bli skolresa, Vill fler föräldrar, som inte är
med i Styrelsen hjälpa till så går det jättebra! För våren 2018 är vårt förslag att en hel klass får
ansvara för skolresan för 3-6 an, tex att 6 ans föräldrar alltid sköter skolresan, på så vis blir det
roterande och man inte behöver tänka så mycket på vem som skall ansvara för skolresan, vad tycker
ni?
Då vi jobbar i och utanför skolan samlar vi in pengar till hela F-6 an detta år, så då blir det
förmodligen en gemensam skolresa, men inget är spikat ännu. Hem & Skola kommer att ta fram
förslag på resmål mm OBS inget Gröna Lund, så mycket vet vi. Har ni förslag är dom välkomna!
Men först gäller det att samla in pengar , Vi tänkte under hösten sälja Fryspåsar från Ölandsplast och
Newbody.
Fryspåsarna kommer redan nu och där får eleverna i F-6an (undantag de nyanlända barnen som Hem
& Skola säljer åt) ca 10 förpackningar med sig hem och de ska säljas för 65 kr/st eller två för 120, nu i
älgjakts tider kan ni besöka alla jägare ni känner, kanske vara med på jaktmöten mm… Säljer ni slut
snabbt får ni ta emot beställning på lista och hjälpa någon kompis att sälja. Redovisning på detta den
26 oktober. Mer info kommer för det.
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Newbody tar vi i slutet på oktober. Har ni förslag på annat vi kan sälja till våren meddela oss.
I helgen står vi även och samlar pant utanför Tempo, så har ni pant hemma som ni aldrig kommer
iväg med, lämna till barnen så fixar dom det
Med vänlig hälsning Styrelsen Hem & Skola, vid frågor ring Ulrika Hedlund 070-33 96 588
Tipsa om vad som händer i skogssocken på info@skogssocken.se så lägger vi ut det på hemsidan
www.skogssocken.se Vill ni stödja vårt arbete med hemsidan ekonomiskt, bli stödmedlem
Bg 5111-0807

Då det inte blir någon Järvsöresa kommer vi att tillsammans med UG fixa lite aktiviteter istället.
Förslag på aktiviteter
December
Januari
Mars
Maj
Maj-Juni
Juni

Discobowling
Hockey Bockey
En aktivitet/resa med UG på Sportlovet
Fixarkväll på skolan
Skolresa
Brännboll

_________________________________________________________________________________
En förfrågan från Hälsingebocken! Skriv upp er på listan!
Vi har endast en isbana i bygden, den som står mellan tre- och fyrkanten i Stråtjära
För att den skall kunna användas av alla de bybor som är sugna på att åka skridskor på vintern
behövs frivilliga att ta ett
pass med att spola isen under de få vintermånader det är minusgrader.
En del är också om skolan ska kunna nyttja banan under idrotten, behövs föräldrar som kan hjälpa till
och spola isen.
Ju fler vi är desto lättare blir uppgiften!
Hör av er till Veronica Johansson på 070-216 27 69 för att skriva upp dig på ”spol”listan
Tack på Förhand!
IK Hälsingebocken
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