En stor takk til foreldre og foresatte som hjelper oss med kjøring
Nr 1 – 2010
Torsdag 10. desember reiste elevene på ungdomsskolen til Torrevieja. Målet
med turen var blant annet å se kirka og den flotte julekrybbeutstillinga.
For å få til slike utflukter er vi avhengig av kjørehjelp fra foreldre og foresatte, noe vi også trengte denne dagen. Alt gikk greit helt til vi fikk en kansellering noen minutter før vi skulle dra, og da fikk vi et stort problem. I
samme øyeblikk kom et par foresatte kjørende forbi skolen, og vi benyttet
anledningen til å spørre om kjørehjelp. Det fikk vi, både frem og tilbake, og
det selv om paret hadde helt andre planer for dagen. Dere reddet utflukten
vår, og derfor ønsker vi å rette en stor takk til nettopp dere
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Fredsmarsj

På fredag så skal hele barneskolen delta på fredsmarsj sammen med den
spanske skolen i Rojales. I den forbindelse er vi også med sammen med den
skolen på en innsamlingsaksjon der barna
kan gi 1€ som skal gå til å hjelpe barn på
Haiti.
Klokka 15.30 skal vi møte opp ved skolen i
Rojales og gå sammen med de ned til sentrum av Rojales. Der vil det bli underholdning og taler.
Vi skal synge MOT-sangen. Den har et fint
budskap synes vi.
Velkommen skal alle være til å delta!

I uke 2-5 har vi studenter ved skolen
Inger Marie og Marian er to jenter
som studerer ved HiO. Jentene
stortrives på skolen der de prøver seg
som lærere i 6.-7.trinn og på ungdomsskolen. De er erfarne studenter i
sitt 3.år på lærerutdanningen og undervisningen går kjempebra!

Filmproduksjon

Vi på 4. og 5. trinn arbeider for tiden
med et stort prosjekt i musikk og
kunst og håndverk. Vi lager en lydhistoDEN NORSKE SKOLEN
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rie. Først diktet vi en historie som vi
laget om til et manus med replikker. Da
var det tid for å lage en dreiebok ut av
manuset vårt. Vi bestemte oss for hvilke lyder vi skulle legge inn og hvilke
tegninger som skulle være med. Selv om filmen ikke er så lang måtte vi tegne
over 50 bilder. Denne uken ble vi heldigvis ferdig med de siste tegningene og
vi har begynt å filme lydhistorien vår. Neste gang vi har ansvar for morgensamlingen skal dere alle få se det flotte resultatet.
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Yrkesorientering og yrkesmesse
I uke 6 vil elever fra 8.kl til vg3 arbeide med forskjellige temaer innenfor
videreutdanning og yrkeslivet. Etter denne uken kan alle få svar på spørsmål som blant annet hva inneholder programområdene på videregående,
hvordan skrive en jobbsøknad, hva kan man gjøre i forsvaret, hva kan man
få i lån og stipend.
Nytt av året er det at vi får besøk av foresatte på yrkesmessa den
12.februar kl 12.15. Da vil de kunne svare på spørsmål om hva en vanlig
arbeidsdag innebærer for det yrket de representerer.
Elevene vil også stå på stand og det vil bli en rulleringsplan slik at alle kan
få svar på spørsmål de har – eller til og med ikke visste at de hadde.
Bilde fra fjorårets messe.

Vinner av gratis skoleplass et helt år!!!
På reiselivsmessa 2010 trakk vi på søndag
heldig vinner av gratis skoleplass et helt år.
Og den heldige vinner i konkurransen, som
har pågått under reiselivsmessa, er Familien
Nestegard fra Hønefoss.
Vi gratulerer så mye!!

Lesetog
4.og 5.klasse er ivrige lesere for tiden!
Det har de vært lenge, men for å gjøre
litt ekstra stas på lesingen, så har vi laget et lesetog i klasserommet. For hver
bok eller blad barna leser, eller for hver
bok voksne leser for dem eller lydbok
barna hører, så fyller barna ut en liten
bokanmeldelse. Bokanmeldelsen inneholder tittel, forfatter og illustratør, samt
en kommentar om hva boka handler om og
hvem den passer for.
Bokanmeldelsen limes på en togvogn som illustrerer hvor mange bøker barna har lest. Det skal
bli gøy å se hvor mange ganger toget går rundt klasserommet. Foreløpig har vi fylt opp nesten
en hel runde, dvs fire vegger med togbogner. Og det bare siden nyttår! Lurer på hvordan det
blir til sommeren? Det blir nok mange vogner, og leste bøker.
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Barnetrinnet på Grottetur.
Rojales ligger ved elven Segura i det som er et frodig
jordbruksområde. På sørsiden av byen ligger der også
flere små fjell, som er en velkommen kontrast i et
ellers flatt landskap. I dette myke og porøse fjellet
var det før i tiden vanlig å grave og innrede grotter
for å skaffe seg bolig. Dette hadde flere klare fordeler, man trengte et minimum av bygningsmaterialer,
risikoen for brann ble liten, man la ikke beslag på
dyrkbar jord, boligen holdt en jevnt behagelig temperatur året rundt og man unngikk oversvømmelser ved
å bygge i høyden.

I dag er det bygd hus over mange av grottene, mens
noen fortsatt er i bruk som selvstendig bolig. Allikevel er det dessverre mange som står tomme og forfaller. Rojales Kommune har derfor overtatt ansvaret for en del av grottene, og tilbyr dem til verksted
for lokale kunstnere. Disse kan besøkes, noe vi på
barnetrinnet har benyttet oss av. Her fikk vi omvisning og lærte om grottenes historie. Vi fikk også
være med på kunstverksted. Under dyktig veiledning
av lokale kunstnere jobbet vi med bilder, lær og andre materialer for å lage våre egne produkter. Disse
fikk vi selvfølgelig med oss hjem på slutten av dagen.

Mellom grottene finnes der også flotte
uteområder med utstilt kunst, benker og
bord. Her er det godt egnet for å spise,
og også mulig å leke eller bare rusle rundt
under trærne og kikke på alt det som er å
se på i området.

