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Nytt fra barnetrinnet

Søndag 29.11 er det tenning av julegrana i Torrevieja. Hvert år bruker barneskolen å delta med sang eller lignende og i år skal vi synge 2 sanger.
”deilig er jorden” og ”noche del paz”. Møt opp klokka 17.30 og få en hyggelig
start på førjulsstria☺
Tirsdag 1.12 er det skolejogg! Hvert år arrangerer vi dette til inntekt for
Redd Barna her i Spania. Alle som vil kan løpe så langt de vil og betale så
mye de vil, f.eks 1 € for hver runde de løper. Så her trenger elevene våre
sponsorer!
I hele Spania er det 250.000 elever og lærere som gjør det samme. Er ikke
det bra ?! Alle som deltar vil få et diplom.

Startskudd for adventstiden 2009!

1. til 3. klasse fikk besøk av to VG1 elever som leste de to første kapitlene i
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A Christmas Carol, skrevet av Charles Dickens. De leste på engelsk og så
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forklarte de elevene om innholdet. Så nå er adventstiden offisielt startet!

MOT til å glede!

VG1 elevene hadde virkelig MOT
til å glede de yngste med en forestilling om bukkene bruse!
Se mer om MOT til å glededagen på neste side!
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Mandag den 23. november var MOT-til-å-glede-dagen!
Ungdom med MOT (U.M. M.) startet morgensamlingen med
å informere hele skolen om dagen. De fikk også legge på
enda en brustein på MOT-brua vi har fått. Denne henger
utenfor skolekontoret. Dagen hadde til hensikt å glede andre med enkle midler, og det fikk vi til her på DNSR.
1. til 3. tegnet kort til Maria og ballbanens vaktmester.
4. til 7. gledet andre med gratis klemmer! U.M.M. lagde i
stand en drømmevegg og en ønskeplakat med MOT-logoen,
og videregående hadde lesestund og skuespill for barneskolen. Alle samlet klær og/eller mat til den spanske frelsesarmeen i Rojales. Det var flott!
Her er noen av elevenes kommentarer til dagen:

Vi UMM’ere lagde en drømmevegg og hengte
den ute på plassen. I storefri fikk alle elevene på skolen skrive en drøm eller en hilsen
og henge den på veggen. Min oppgave var å
fortelle hva de kunne skrive på lappen og å
lime på lappene.
Alle de små og Adrian gikk rundt med ”Free hugs”-lapper. Det var så søtt. Det var en koselig
dag. Jeg tror alle hadde det fint.
I storefri gikk alle rundt og smilte, og klemte hverandre og alle var blide. Man kunne skrive sine
drømmer eller hilsener på lapper og plassere det på MOT-flagget! De søteste var
1. til 3. klassingene som løp rundt og ropte: ”FREE HUGS! Det var en koselig dag
med masse smil og glede! Nok en fantastisk dag på DNSR!
Jeg synes dagen i går var koselig med
mange gode klemmer og fine kommentarer. Det at vi sender mat og klær til barn
og voksne i Rojales som ikke har det like
bra som oss synes jeg er kjempefint!
Takk for en flott MOT til å glede dag!

Årgang 1, nummer 1

REDAKTØRER:EINAR OGBJØRNKRISTIAN

Dato på nyhetsbrev

SKOLENYTT
Besøk av Bjørn Heidenstrøm
Bjørn sykler fra Norge til Sør-Afrika for sette fokus på flyktningehjelp

Prosjektet som Bjørn startet sist sommer en utrolig historie om noen som ønsker å sette et litt
annerledes fokus på en kjent sak. Hva med å sykle fra Norge og ned til Sør-Afrika, og åpningen
av fotball VM? På sin vei samler han inn t-shirts av fotballklubber, som til slutt skal syes sammen
til en enorm drakt som skal vaie i vinden under åpningen av VM. Alt er til inntekt for
"Flykningehjelpen".
En slik sak ville vi på Den Norske Skolen i Rojales støtte. Vi tok imot Bjørn med åpne armer og
gav han en velkomst verdig en statsminister. Vi var alle samlet i hall'n der skolebandet fra gårdagens vernissasje spilte sin nå berømte Santana-låt. Vi sang også skolesangen til en tydelig rørt
syklist. Han fortalte så litt om tanken bak sitt prosjekt for å hjelpe de 45 millioner mennesker
som ikke har det så bra som oss, der vi sitter i våre hus og spiser mat.
Så overrakte noen elever, og lærere fotballdrakter fra lokale lag som elever her spiller på, eller
lag vi liker godt. Skolens elevrådsleder gav også ei dnsr-skjorte. Et stort lagbilde ble selvsagt
tatt utenfor skolen til slutt.

Elever og ansatte ved DNSR viser det internasjonale tegnet til Flyktningehjelpen: Hender over hodet som beskytter og verner.

Følg med på hjemmesiden til dette
flotte prosjektet: www.theshirt.com
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Randi bur i koffert!

1. til 3. Klasse fikk besøk av ei jente som bor i en koffert. Hun fortalte oss om hvordan det var
å bo i den og hvorfor hun likte det. Gjett om alle fikk lyst til å prøve å bo i en koffert? Håper
Randi kommer på besøk en annen dag.

”Blåtur” med ungdomsklubben.
Torsdag 19.11.2009 ble det arrangert
”blåtur” for ungdomsklubben. Det var mange
spente ungdom som møtte opp på skolen. Det
eneste de hadde fått beskjed om var å ha på
seg varme klær og gode sko.
Foreldre og ansvarlige for ungdomsklubben
stilte opp som sjåfører.
Etter en halvtimes kjøretur endte vi opp i
Elche. Da hadde flesteparten av ungdommen
gjettet at det var skøyter som var aktiviteten for ettermiddagen☺
Det ble en morsom ettermiddag med litt knall
og fall, men alle viste gode skøyteferdigheter. Selv om det var enkelte som aldri hadde
stått på skøyter før, eller at det var veldig
mange år siden sist. Å stå på skøyter er ikke
den mest vanlige aktiviteten i solfylte Spania,
men desto artigere når man får muligheten.
En flott tur med herlig ungdom fra DNSR!!
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Bingo på DNSR

Onsdag 18. november arrangerte elevene fra
videregående bingo på DNSR.
I forkant la elevene ned en god del arbeid, slik
at alt skulle gå bra når den store kvelden kom.
Elevene vil gi en stor takk til alle som donerte
gevinster.

I tillegg kom god pannekakerøre fra Sjømannskirka, noe alle satte stor pris på.
Det så ut som foreldre og elever koste seg under bingoen, både med kaffe, kaker og flotte
gevinster.
Målet med bingoen er finansiering av en fagtur
for elevene, og den vil mest trolig finne sted på
våren neste år.
Med vennlig hilsen elevene på vgs
Hele barneskolen, med 6. og 7. trinn i spissen var samlet i Sjømannskirken til lysmesse
Som tradisjonen er så var 6. og 7. trinn hovedpersoner i årets lysmesse. Dette er en inngang
til juletiden som vi setter stor pris på. På forhånd hadde Lars fra kirka vært hos klassen et
par timer og snakket endel om budskapet vi
finner hos en profet som heter Jesaia, og ulike
mennesker som har vært som lys for andre
mennesker.
Forberedelsene har vart en stund, og det er da
stor stas for elevene når selve kvelden kommer. De gikk inn i fullsatt sal i en prosesjon
med tente lys. Så deltok de med lesing av vers, tenning av den 7-armede lysestaken og 1 lys i
adventsstaken. De sang så "Josefs julevise" og leste andre tekster.
Mini-tensing deltok også med 2 sanger. En virkelig flott stund, og et nytt eksempel på det gode
og flotte samarbeidet vi har med Sjømannskirka her nede i Spania.
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Vernissasje: SPANIA
Kunst- og kultur-uka ble avsluttet med en kjempeflott vernissasje

Å presentere en hel ukes opplegg på 1,5 timer en torsdagskveld er det bare DNSR som vet hvordan
skal gjøres! Matgruppa gjorde velkomsten til alle helt utmerket med å servere kanapeer de hadde
laget sammen med godt drikke. Kveldens konferansier var Sara, og hun geleidet oss gjennom kveldens program. Hvor de ulike gruppene hadde arbeidet med temaet Spania. Det var innslag fra musikkgruppa, som spilte en Santana-låt, dansegruppa som danset en blanding av Hip-Hop og Jota,
samt en dæsj salsa, insekter i fri utfoldelse fra fauna- og flora-gruppa og mere til. I pausen så var
det fritt fram til å besøke de ulike gruppenes utstillinger og til å kjøpe lodd i lotteriet med flotte
gevinster.
Det var utrolig flott å se resultatet av alle gruppenes jobbing. Sjekk hjemmesiden til skolen ,
www.dnsr.no,for å se flere flotte eksempler fra årets kunst- og kulturuke.

