Vanhempainyhdistyksen viesti 1/2014-15 ”Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen”
Tule mukaan toimintaan – laita kokouspäivät kalenteriin!
Uusi hallitus
Vanhempainyhdistys sai uuden hallituksen 6.lokakuuta ja joukko täydentyi sihteerillä 3.11 pidetyssä
kokouksessa. Uutena puheenjohtajana toimii Paula Toppila, varapuheenjohtajana Elli Perkén,
taloudenhoitajana jatkaa Ilona Hannikainen ja sihteeri-tiedottajaksi saimme Johanna Gummeruksen.
Muita hallituksen jäseniä ovat Pia Hutri, Riikka Lauha, Kirsi Lehtonen ja Satu Klemi.
Toiminnantarkastajana toimii Minna Arala ja varatoiminnantarkastajana Minna Närhilä.
Jos tykkäät järjestää lasten juhlia ja -synttäreitä - tule buffavastaavaksi! Hän koordinoi
avustajajoukkoa, joka leipoo, keittää kahvia, järjestelee ja myy buffatuotteita. Buffavastaavan
tehtävän voi ottaa myös tapahtumakohtaisesti hoitaakseen. Ota yhteyttä jos kiinnostuit!
Liikuntaa huvin vuoksi - ohjaajaa/ohjaajia tarvitaan
Vanhemmat ovat tehneet ehdotuksen koululle kerhosta, jossa voisi pelata jalkapalloa huvin vuoksi tai miksei mitä tahansa liikuntalajia! Olisitko sinä kiinnostunut ohjaamaan lapsia hallitsemaasi
lajiin? Rehtori suhtautuu myönteisesti ajatukseen ja selvitämme mahdollisuutta kerhon
järjestämiseksi mahdollisesti jo ensi keväänä, viimeistään ensi syksynä. Otathan yhteyttä meihin,
jos innostuit!
Jäsenmaksun ehtii vielä
Yhdistyksemme tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyönä tukea koululaistemme hyvinvointia.
Jäsenmaksutuloilla hankitaan lastemme välituntivälineet, maksetaan leirikoulutuet ja hymypatsaat.
Yhdistys järjestää vuosittain tapahtumia, jotta lapset ja perheet tapaisivat ja tutustuisivat toisiinsa.
Maksathan siis yhdistyksen jäsenmaksun - joka on vain 10 € / perhe - viimeistään 15.12.2014.
mennessä. Huom! Merkitse viesti-tilaan sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriämme varten.
Tilinumero: IBAN: FI5544052120032262 / Nooa Säästöpankki / Lintuvaaran koulun
vanhempainyhdistys ry.
Uudet kotisivut ja muut yhteydenpidon foorumit
Vanhempainyhdistys on saanut uudet, helpommin päivitettävät kotisivut! Kiitos tästä kuuluu
edelliselle hallitukselle ja sen sihteeri-tiedottaja Minna Närhilälle. Sivuilla on paljon hyödyllistä
tietoa vanhempien ja koulun yhteistyöstä, ohjeita discon järjestämiseen ja leirikouluun lähteville.
Käy katsomassa! Uudet sivut sijaitsevat osoitteessa:
https://lintuvaarankoulunvanhempainyhdistys.wordpress.com/
Facebookissa vanhemmilla on oma ryhmä, Lintuvaaran koulun Vanhempainyhdistys, liity sinne
täällä: https://www.facebook.com/groups/271842239524943/ .
Nämä kotikirjeet lähetetään kaikille koulumme lasten vanhemmille neljä kertaa vuodessa Wilman
kautta.Sähköpostitse tavoitat meidät osoitteesta: vy [at] lintuvaaranvanhemmat.com
Tulevat tapaamiset
Lintuvaaran koulun vanhemmat kokoontuvat joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina
seuraavasti: 1.12.2014, 2.2.2015, 2.3.2015, 4.5.2015 klo 17.30 Lintuvaaran koulun ruokalassa
(Varalintu-väistötila). Huomaathan, että kokoukset on tarkoitettu kaikille vanhemmille. Tarvittaessa
sovitaan muista kokouspäivistä, joista tiedotetaan kotisivuilla ja fb-ryhmässä.
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