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VGS på fagdag i Orihuela
Elevene på videregående drar førstkommende tirsdag på fagdag til
Orihuela. Elevene reiser fra skolen kl. 09:00 og er tilbake kl. 18:00. Selve
fagdagen starter fra turistinformasjonen i Orihuela kl. 10:00. Dagen blir
todelt; første del skal knyttes opp mot fag i Orihuela sentrum, deretter
skal gruppa bestige Sierra Orihuela. Eleven skal jobbe faglig også den siste
delen av dagen.
Elevene trenger gode fritidssko eller joggesko. I tillegg vil man trenge
både mat og drikke på turen. Dette tas med hjemmefra eller kjøpes på
turen. Småpauser og tid for lunsj er lagt inn i programmet.
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Spania!
Den 9. november 2009 starter kunst og
kulturuka. Årets tema er Spania! Det blir
spennende å se hva dette kommer til å føre med
seg av lærdom og opplevelser. Noen av
aktivitetene blir Spansk kunst, Spansk litteratur,
Spansk historie, Spansk musikk og dans, Spansk
mat, Spansk flora og fauna, Spania i bilder og en
dokumentar fra ukas begivenheter. Foresatte er
hjertelig velkomne til å delta med det de måtte
ønske. Det er også mulig at flere blir bedt om å
delta☺.
Alle er invitert på vernissasje torsdag den 12.
november. Da håper vi at alle får en smakebit fra
Spania! Vi gleder oss!

DNSR har nå en side på Facebook hvor vi ønsker så mange tilhengere som
mulig. Det kommer også konkurranser der, så søk oss opp og bli tilhenger!

Markering av FN-dagen
1. til 3. markerte FN-dagen med å
lese for fadderne i 6. og 7.
Klasse. Vi snakket om FN og om
en bedre verden for alle barn.

DEN NORSKE SKOLEN
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA

Så feiret vi dagen med en smakebit fra ulike
land: Bolivia, Finland, Norge, Spania, Libanon,
Mexico, Frankrike og Italia.
Telefon/fax
Elevene fortalte
+34 966 719 684
+34 966 719 806
også om et land
for klassen.
E-post:
Post@norskeskolen.com
Det er gøy å stå
Hjemmeside:
foran klassen å
www.norskeskolen.com
fortelle!
/www.dnsr.no
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Klatring i Callosa med ungdomsklubben

På ungdomsklubben her i Spania får man gjøre
masse spennende ting. Det er sikkert!!

Torsdag så dro u-klubben sammen med 2
klatreinstruktører til Callosa for å klatre. Det er en
liten landsby litt innenfor Rojales. Klubben har vært
der før også, så vi var sikre på at dette skulle bli ny
suksess!
Vel opp ved fjellveggen (småsvette og superklare) var
to topptau rigget klart av Anne Kristine og Ove. Da
var det bare å sette igang med klatringen. Alle
prøvde seg på ulike ruter og for en innsats. Det ble
klort og skrapt og karret. Opp skulle vi, om det så
skulle koste blod og brekte negler! Og opp kom vi!

Men ned skulle vi også. Når man er 1718 meter opp i fjellveggen så er det
faktisk ganske så høyt det, og mye
høyere enn det ser ut til nedenfra.
Noen fikk seg nok en liten
overraskelse når de snudde seg og så
ned. Men ned kom alle :)
En pause med vafler og noe og drikke
var skikkelig godt!
En herlig tur til fjells, og vi gleder oss
til neste gang!
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Pizza-time!
Mat og helse er et ganske så artig og mettende fag, i
hvert fall når egenlaget pizza og annet snadder står på
menyen. Lekre råvarer og herlig arbeidsinnsats gir oss
flotte måltider og godt samarbeid i fellesskap på
kjøkkenet. Her ser dere noe av det 9.klasse har disket
opp med den siste
tiden.

Hemmeligheten
ligger i detaljene, så
litt prøvesmaking må
til underveis.
Kokkene gjør en
grundig jobb i
planleggingen og
gjennomføringen av

Uten mat og drikke vet vi jo at
heltene ikke duger…….
Det er lett å bli
inspirert til kulinariske
utskeielser i her i
Spania.

Velbekomme!
Buena comida!
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Parkering utenfor skolen.
Vi oppfordrer alle foreldre om å ikke
å stoppe utenfor skoleporten ved
bringing og henting av deres barn. Det
kan være til stor fare for elevene.
Politiet var her i uke 42 for å følge
opp dette, og den uken parkerte ingen
foreldre utenfor porten. Dessverre
er det nå flere som har falt tilbake til
gamle synder.

Administrasjonen vil minne om regler for betaling
av skolepenger.
I henhold til inntakskontrakten for videregående var betalingsfristen for skolepenger for
Høstsemesteret den 25.08.09.
I henhold til inntakskontrakten for grunnskolen skal månedsavgiften betales forskuddsvis,
første uke i hver måned.Dersom det oppstår vansker med innbetaling av skolepenger er
foresatte forpliktet til snarest å ta kontakt med skolens administrasjon.

L@atinominil@n på DNSR
Elever bosatt i Spania har ubegrensede muligheter til ferdighetstrening i spanskfaget, så
faglærer var usikker på hvordan den ”hjemmesnekrede” L@tinominil@nen ville slå an….

Elevene i spansk II oppdaget fort at onsdag 14. oktober ikke skulle bli som alle andre
spansktimer. På halvårsplanen var det satt opp 2 hele timer med chatting i forbindelse med
”Amigos virtuales y reales”, ukas tekst. Spanskgruppa rigget til med langbord, og faglærer
hadde for anledningen tatt med litt å fylle tomme mager med. Reglene var klare, bare
chattekanaler fra Latinamerika var tillatt, og i løpet av sekunder var elevene på landsbygda i
Guatemala og på strandbar i Acapulco og Cancun. I utgangspunktet hadde elevene 2 timer til
rådighet, men langfri ble glemt, så elevene chattet på spansk i 150 strake minutter, og
faglærer er meget fornøyd med språkinteressen til elevene.

