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NOL. Den 10 maj firades Fri-
tidshemmens dag på Nolsko-
lan. Det är en tradition som 
återkommer årligen över 
hela Sverige och alltid andra 
tisdagen i maj. Fritidshem-
mens dag firas för att visa på 
den bra verksamhet fritids-
hemmen bedriver för våra 
barn före och efter skoltid. 

Nolskolan bjuder in bar-
nens föräldrar, mor- och far-
föräldrar och syskon att delta 
under några timmar på grus-
planen nedanför skolgården. 
Det erbjuds olika stationer 
med bland annat dragkamp, 
stövelkast, spika i stubbe, sta-
fett på skidor, längdhopp och 
poängpromenad. Tack vare 
det strålande vädret var upp-
slutning stor både bland barn 
och vuxna.

I längdhoppet fanns det 
barn som hoppade minst 
tio gånger för att se om de 
kunde förbättra sitt resul-
tat. I dragkampen kämpades 
det så svetten lackade. De 
minsta barnen fick hjälp av 
större barn eller vuxna när 
de gick poängpromenaden 
som innehöll en del kluriga 
frågor. Bambapersonalen 
hjälpte till att servera mel-
lanmålet ute, som i år blev 
hamburgare med bröd, saft 
och glass. De vuxna bjöds på 
kaffe.

En i det stora hela mycket 
aktiv och trevlig eftermiddag.

❐❐❐

Aktiv dag på Nolskolan
– Strålande väder gav god uppslutning

Fritidshemmens dag firades på traditionsenligt sätt på Nol-
skolan.      Foto: Erik Rubensson

Stafett på skidor lockade till många goda skratt.
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NOL. 997 kronor.
Så mycket pengar 

har barnen i Bullerbyn 
på Nolskolan samlat in 
genom att panta flas-
kor och burkar.

Slantarna går oavkor-
tat till insamlingen för 
Moldaviens fattigaste 
barn.

Det var i slutet av förra året 

som eleverna på Nolskolan 
bestämde sig för att göra en 
insats för Moldavien – Euro-
pas fattigaste land.

– Det är för att barnen ska 
kunna komma iväg på som-
marläger, berättar Alice.

Många flaskor och burkar 
har det blivit. Pantning har 
skett kontinuerligt och snart 
ska den sista laddningen 
köras till affären.

– Tack vare pantningen 
kan vi skänka pengar till 
Moldavien samtidigt som 
vi värnar miljön. Av det vi 
pantar blir det nya flaskor 
och burkar, förklarar Sebas-
tian.

Insamling för Moldaviens barn
– Nolskolans elever har pantat flaskor 

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

997 kronor. Så mycket pengar kommer Bullerbybarnen på Nolskolan att kunna bidra med till 
insamlingen för Europas fattigaste barn i Moldavien. Elevernas initiativ att panta flaskor och 
burkar har pågått sedan slutet av förra året.
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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 29/5-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu!

Just nu!

Karré-
kotlett
ICA, Ursprung Sverige. Med ben.

I skivor, av gris. Storpack.

Max 2 erbj/kund.

3990
/kg

”Varför inte grilla 

baconlindad fläskfilé?”

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu! 

/kg

Bacon
Scan 140g. Skivat.

Jfr pris 71,43kr/kg

3 för 30:- Älvbodens 
Potatissallad 
Enligt klassiskt recpet, tillverkad i 

butiken.

6990

Just nu!

Stek & 
grillskiva
Nybergs deli. Ursprung Danmark.

Ca 700g. Kotlett, av gris.

79:-/kg

På söndag är det mors dag, vi har allt du behöver! Blommor, buketter, tårtbottnar och resten av ingredienserna till en god tårta, gillar hon att läsa har vi över 140 titlar i vår nya bokavdelning!

GLÖM INTE 
BORT DIN MAMMA!

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken.

http://www.facebook.com/
icaalvangen

Just nu!

Älvbodens 
Räksallad
Tillverkad i butiken, med 
handpillade räkor.

1990
/hg


