Nyt fra Støtteforeningen – September 2013
Vi har modtaget 8.000 kr. fra Andelskassen
Andelskassen i Skjern har givet os en dejlig check på 8.000 kr. i
forbindelse med en kampagne til fordel for lokale foreninger i foråret.
Sikken fest vi har haft nu i nat
Støtteforeningen hjalp til med planlægning, servering, opvask, bar og
oprydning ved Stauning Skoles 50 års jubilæumsfest for gamle elever
den 14. september. Sikken fest! Det var både sjovt og hyggeligt at opleve
den gode stemning. Overskuddet fra festen går til Støtteforeningen.
Kassen er endnu ikke gjort op, men der var en flot omsætning i baren.
Og nogle af de gamle elever var ikke til at drive hjem :-).
Vi mangler chauffører
Vi mangler frivillige chauffører til vores busser, som kører elever fra
Skjern til og fra skole i Stauning. Vi mangler en fast morgenchauffør om
fredagen og et par afløsere uden fast rute. Almindeligt kørekort er nok
til vores 8 personers busser. Hvis det er noget for dig, eller én du
kender, kan du kontakte Ivan på tlf. 22422959.
Udlejning af busserne
Det er muligt at leje vores busser. Der er plads til 9 personer i en bus
inkl. chaufføren. Vi afregner 8 kr. pr. kilometer. Busserne benyttes af
Støtteforeningen på alle skoledage i følgende tidsrum:
Mandag-fredag mellem 7 og 8.10
Mandag-torsdag mellem 14.15 og 16.10
Fredag mellem 13.25 og 15.10.
Busserne udlejes på alle øvrige tidspunkter. Kontakt Ivan på tlf.
22422959.
Vi mangler hjælpere til sponsorløb
Fredag den 11. oktober afholder vi sponsorløb i forbindelse med skolens
motionsløb. Vi håber på en sjov og aktiv dag, hvor både elever,
børnehavebørn og lokalkendte bakker op ved at løbe og cykle penge ind
til Støtteforeningen.
Vi mangler hjælpere til at stå ved posterne, udlevere forfriskninger og
lignende opgaver ca. fra kl. 9.00-11.30. Hvis du har tid og lyst til at
hjælpe, kan du kontakte Anne Marie Krogstrup Hansen på tlf. 30224574
eller Mette Stræde på tlf. 27842806.

