Nytt skoleår - nye muligheter !
Nr. 7
2009

Skoleåret 2009-2010 er allerede noen uker gammelt, og vi har hatt en kjempefin oppstart, noe av det vi har opplevd kan du lese om i denne utgaven av
Skolenytt. Vi er fremdeles både en MOT- og en Olweusskole, og regner med
at både elever og lærere vil nyte godt av dette. Velkommen til oss!

Under har vi samlet elevrådsrepresentantene og foreldrekontaktene
for skoleåret 2009—2010
Klasse

Elevrådsrepresentanter
Foreldrekontakter

SKOLENYTT

R E D A K T Ø R E R :

E I N A R

O G

B E N T E

1.-3.

4.-5.
6.-7.

8.-9.

Ingjerd Møller Haarberg
Linn Vivian Lied
Paul T. Ø. Riveland
Marie Nygård
Sara Bigdely
Erlend Skagestad

Per Utheim
Hilde Bru
Therese Larsen
Randi Tetlie

Melisa A. Cejas Anne Lena Dahle Øvreseth
Lars Kristian
Skagestad
Siri Natvig
Kari Davida Øvrelid

10.

Sindre Haarberg Karina Holmesland
Patrik V.
Saastad
Torill Moksnes

VG1

Marte A. Astad Oddny Tronstad
Kine Tronstad
Anne Therese T. Samulsen

VG2

VG3

Chris R. J. Hagan
Farhad Bigdely
Kim A. W. Skribeland
Inge Hagan
Tobias Kruger
Bente Wold
Elise S. Arntsen

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er i full gang i år også. Det er 5. og 8.
klasse som kartlegges i norsk, engelsk og matematikk.
DEN NORSKE SKOLEN Nå er det kun matematikken som står igjen. Dette er
et nyttig redskap både for å se hva hver enkelt trenger
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA
hjelp til og også se hvordan vi ligger an i forhold til resten av Norges land.
Telefon/fax
+34 966 719 684
+34 966 719 806

E-post:
Post@norskeskolen.com
Hjemmeside:
www.norskeskolen.com
/www.dnsr.no

Kurvfest på tirsdag

Vi minner om årets kurvfest! Tirsdag kl.18.00 i Pinjeskogen braker det løs med god mat, lek og koselig samvær. Vi satser på at årets kurvfest får være i fred for
vær og vind!

Årgang 1, nummer 1
Dato på nyhetsbrev

REDAKTØRER:BENTE OG EINAR

SKOLENYTT
SPANSKKURS (FOR VOKSNE)
Å kunne spansk i Spania er nøkkelen til både kulturforståelse, kommunikasjon og trivsel, så tirsdag 29. september setter jeg igang igjen med spanskkurs for språkinteresserte uten forkunnskaper.
Kurset går over 10 uker og veksler mellom skriftlig og muntlig trening, og temaene er nyttige og
praktiske.
Kurset passer for folk som har tid og motivasjon til å jobbe med språket og komme forberedt
til kurskveldene.
Tid: tirsdag 29. september
Varighet: 2x45 min. (18:00-19:45) gjennom 10 uker
Sted: Den Norske Skolen i Rojales
Pris: 100€ (inkluderer alt materiell)
Interessert eller nysgjerrig på om kurset passer deg?
Ta i så fall kontakt med meg på skolen eller per telefon.
Kai Sviggum Hansen
(lærer ved skolen)

Campingtur for 8. og 9. klasse

På ettermiddagen torsdag 3.september dro 8.-9.klasse på tur til Marjal camping. Målet var å bli
en sammensveiset gjeng og bli godt kjent med hverandre.
Godt kjent ble vi gjennom ulike aktiviteter som fotballturnering, svømming i badeanlegget, felles måltider og prating med hverandre. Ikke alle sov like mye, men heldigvis var smilet og det
gode humøret som elevene i 8.-9. klasse har mye av på, plass om morgenen da frokost ble inntatt.
Fredag klokken to ble elevene hentet, og vi tror mange sov godt natt til lørdag.
En fin tur med flotte elever!

Det er digg med boblebad, jo flere vi er sammen.

Restaurantmåltid slår sjelden feil.
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Dato på nyhetsbrev

REDAKTØRER:EINAR OG BENTE

SKOLENYTT
Uteskole i Pinjeskogen
Torsdag 11. September var det endelig klart for
skoleårets første tur til Pinjeskogen, og 1.-3.
Klasse fikk en flott dag. Det var mye både å se på
og gjøre for elevene, og i tillegg til fagene våre
fikk vi oppleve mye spennende. Blant annet så vi på
huler, fant rester etter dyrenes måltider, klatret,
skled i grusen og selvfølgelig fikk vi leke masse.
Størst oppstandelse skapte ekornet som kom løpende midt i mattetimen, og tall fikk være tall for
en stund da vi bare måtte følge etter for å finne
ut hvor det hadde tenkt seg hen. Men det var mye
flinkere enn oss til å klatre, og etter hvert kunne
det sitte i fred og ro og observere oss ovenifra.
Formingsoppgaver fikk vi også tid til, og det er
utrolig hva som kan lages ved hjelp av litt fantasi
og det vi finner i naturen. 1.- 3. Klasse skal ha
uteskole hver torsdag dette skoleåret, og vi skal
bruke forskjellige lokaliteter i nærområdet.

Ungdomsskolen i Aquaparken 27.08.09

Hvor godt er det ikke å ha et badeland tilgjengelig
nesten rett utenfor stuedøra?
I oppstartsuka var det deilig å kunne ta en blikjent-tur for ungdommene. Med over 30 grader var
det ikke mange andre steder vi heller ville være
denne dagen.
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REDAKTØRER:EINAR OG BENTE

SKOLENYTT
MOT uke på DNSR
Uke 38 var årets første MOT-uke på DNSR.
Vi startet mandagen med å besøke alle trinnene på ungdomsskolen
og videregående. Da fortalte vi litt om hva vi skulle gjøre utover
året og alle elevene fikk en MOT strikkmappe.
I år er det Gøril og Ove som er informatører. Litt senere på dagen besøkte vi 8.trinn. En flott gjeng som fikk besøket som heter
”Bygg plattform”. 8.trinn hadde tydeligvis satt stor pris på de besøkene de hadde fått av UMM sist år, for de var entusiastiske
som få! På fellestiden for personalet oste informatørene av energi
som smittet i stort monn til resten av folket!
Tirsdag var tid for å besøk 9.trinn. De fikk besøket
”Ta egne valg”. En engasjert gjeng med mange flotte
tanker og meninger om det å ta egne valg. I denne
gruppa er det mange som vi håper og tror vil søke om
å få være UMM litt senere i år. Herlig gjeng! På
kvelden hadde Gøril og Ove et kort innlegg om MOT
på foreldremøtet.

På onsdag besøkte vi først VG1. De fikk besøket
som heter ”Bli kjent” En ivrig gjeng som laget sitt
skjold så lim og papir føyk omkring. Virkelig interessant og morsomt å se hvilke interesser, godføtter og framtidsplaner ungdommene har! Litt
utpå dagen fikk 10.trinn besøket ”Refleksjoner
rundt nettverk og retning”. Tankene og refleksjonene til denne gjengen er virkelig til å ta av seg
hatten for. De er ikke måte på hvor mye flott ungdom vi har på DNSR! De 3 elevene i denne gruppa
som er UMM’ere er flotte bidragsytere!
Siste dag med besøk var torsdag, og da fikk VG2 besøket ”Verdier”. Selv om gruppa er liten så
gikk diskusjonene godt. Godt å høre hvor reflekterte og åpne de var. Herlig! Til sist i uka så
hadde informatørene et møte med UMM’erne hvor vi ”brain-stormet” om hva vi skal gjøre utover høsten bl. annet når vi har MOT-til-å-glede-dagen.
Vi informatører føler vi har fått en pangstart på MOT-året her på
DNSR. Vi føler oss privilegerte som kan være informatører på en skolen der MOT virkelig har rotfeste i ledelse og i hele personalet. Til sist
vil vi takke alle ansatte og alle elever for ei virkelig fin uke! Vi gleder
oss til neste gang!

Mvh, Gøril og Ove

