Sommeravslutning
Nr. 4
2011

Da er det klart for siste utgave av skolenytt dette skoleåret, og her vil du
finne litt informasjon om de ansatte neste år, samt at vi oppsumerer den
siste tiden før sommerferien her ved DNSR.
Vi vil takke for nok et supert skoleår,. Alle, både elever, foresatte og ansatte ser nå tilbake på et innholdsrikt år. Noen vil nå ha tankene vendt hjemover til Norge, mens andre ser fram til nye utfordringer og klassevenner her
ved DNSR. Husk skoleavslutning fra kl. 18.30—20 torsdag 16.06.11.
Nyt en velfortjent sommerferie og siste nummer av skoleavisa vår!
Mange av oss møtes igjen onsdag den 24. august kl. 09.00, for da starter
skoleåret 2011/2012. Vel møtt da, og vel hjem til dere som nå forlater oss,
hasta pronto!
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Ansatte 2011-2012:

Kontaktlærere:
1.-3.kl: Astrid Kensland Letelier, Ninnette Skaftnes
4./5.kl: Rebekka Mellingen, Eirik Cederbrand
6./7.kl: Truls Aashagen, Nancy Ø Riveland
8.kl: Christine Manum
9.kl: Trine Lise Dyrbeck
10.kl: Einar Lerheim
vg1: Kai Sviggum Hansen
vg2: Hanne Nordli
vg3: Liv Aakre
Faglærere:
Anne Kristine Hansen
Frode Farstad
Gina Wangberg Rindsem
Kurt Robert Eriksen
Assistenter:
Bente Bratvoldengen
Trine Bjørknes
Vibeke Dypdal
Teamledere:
Barnetrinn: Ninnette Skaftnes
Ungdomstrinn: Einar Lerheim
Videregående: Liv Aakre
Spes.ped.koordinator: Astrid Kensland Letelier
Skolesekretær: Lise Braathe
Regnskapsfører/skolesekretær: Anita Rørgaard
Dataansvarlig: Jan Kristensen
Renholder: Marie del Torro

DEN NORSKE SKOLEN Rektor: Signy Munkeby
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA
Telefon/fax
+34 966 719 684
+34 966 719 806
E-post:
Post@norskeskolen.com
Hjemmeside:
www.norskeskolen.com
/www.dnsr.no

På nett

Om du går inn på www.youtube.com og søker med ordene ”Den Norske Skolen
i Rojales” så kommer det opp flere videoer fra skolen og elever.
P.S. Husk alltid å utvise nettvett og be om tillatelse fra medvirkende og oppgi eventuell kilder og rettighetshaver for annet åndsmateriale som bilder og
musikk..
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Aleksander skal representere Norge i Special Olympics.
Special Olympics arrangeres i år i Athen. Fra 25 juni til 4 juli skal 7500 Special Olympics
idrettsutøvere fra 185 land konkurrer i 22 ulike sommer idrettsgrener. Aleksander er an av
6 utøvere som skal representere Norge i svømming.

Aleksander gleder seg veldig til mesterskapet, og har lagt ned masse trening i vinter. Han
trener nesten hver dag, både på skolen og fritiden. Han trener svømming 3-5 ganger i uka,
samt styrketrening, sykling og løping.
Skolen ønsker Aleksander lykke til i mesterskapet, og gleder seg til å høre om opplevelsene
til høsten!!

Filmkveld

8. og 9. Klasse stod som arrangører av filmkveld for både yngre og eldre elever på skolen. Så
snart lukten av popcorn og stekt pizza spredte seg utover fra kjøkkenet stilte ”kundene” seg
opp på rekke og rad for å lagre opp til filmvisningene. Det så virkelig ut som om de fremmøtte
koste seg, og elevene fra ungdomsskolen gjorde en flott jobb som kveldens vertskap.
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Sykkeltur til Pinjeskogen
Etter å ha tørrtrenet med sykkel på banen i en gymnastikktime kom det unison tilbakemelding
fra elevene om at vi måtte få til en sykkeltur før året var omme. Uken etter var hele skolegården fylt med sykler og vi la ut på tur til Pinjeskogen. Selv om vi jobbet litt fag, var det sykling
som sto i sentrum.
Vi testet balansen på sykkelen og syklet løype. Mange forbedret etter hvert sin egen personlige
rekord med mange sekunder. Det beste av alt kom likevel til slutt. De som ville kunne få drive
med frisyklingen i terrenget.
Om enkelte var litt trøtte i bena i det vi ankom skolen på slutten av dagen, var det bare smilende ansikter å se.

Hilsen oss i 6. og 7. klasse.
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Klassetur til Guardamar

Fredag 10. Mai dro 8. og 9. Klasse med skolebil, sykler og rullebrett av gårde til Guardamars
vakre strender. På planen stod fysisk aktivitet, litt planleggingsarbeid for avsluttende aktiviteter i skoleåret, samt felles lunsj på strandpromenaden. Vi kan trygt si at det ble en aktiv og
annerledes skoledag for gjengen. Mest populært, og etter hvert strandas attraksjon nr. 1, var
hopp på ”fitball” med utallige luftige og akrobatiske hopp og sprell, utrolig gøy!

Strandball
Luftige svev, fint samspill og topp konkurranseinstinkt
var det gjennomgående temaet da vi samlet oss til leik
og moro til strandball i Guardamar. Dett er et tilbud
som vanligvis holdes i de varme månedene, på mandags
ettermiddager fra kl. 18 –20. At sommeren også er
kommet på ordentlig, gjorde samlingen ekstra hyggelig.

Et flott sted å
møtest og samles
på, som anbefales
små og store også
fra oppstart neste
skoleår.
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Vaffelsalg

Fredag 03.06 hadde 8. og 9.klasse gjort klart til vaffelsalg i storefri.
Elevene i 9.klasse hadde hatt dette som et lite elevbedriftsprosjekt i
et par uker, og fikk virkelig se hvor mye arbeid som ligger i å forberede og gjennomføre denne type arrangementer. Det var alt fra budsjettering, markedsføringstime med Perodd på videregående, og praktiske
arbeidsoppgaver som måtte planlegges og fordeles. Det var nok tilløp
til litt panikk både på kjøkkenet og bak salgsbordene da hordene med vaffelsultne elever stimet
ut foren vaffeltallerkene. Men, i løpet av et langt storefri og bestillingslister et stykke utover
neste time, tror vi at alle fikk det de kom for, og elevene i 8. og 9. Klasse var noen gode erfaringer rikere. Flott gjennomført igjen!

Klassetur til Lo Rufete

Fra torsdag til fredag i forrige uke dro
8. og 9. klasse på den tradisjonelle klasseturen som gjennomføres når det nærmer seg sommerferie. I år som i fjor
dro vi til det flotte stedet Lo Rufete, et
multiaktivitetsenter, ca 15 minutters
kjøring i retning San Miguel.
På anlegget ble vi tatt godt i mot av Manolo og hans stab. Aktivitetene i år bestod av paintball, ridning, bueskyting og
såkalte quads, eller ATV’er, som vi kaller
kjøretøyene på godt norsk.

Innimellom slagene var det mulig å benytte seg av badebassenget og en oppblåsbar fotballbane på anlegget.
Våre elever fikk mye skryt av de ansatte for sin væremåte og høflighet i løpet av oppholdet, noe som alltid er
hyggelig å høre.
Overnattingen på motellet var en veldig sosial happening, med gode måltider servert på stedet. Om det ble
lite søvn på noen i løpet av natta, var i hvert fall de
fleste i full fart og vigør på fredagen også.

Vi ser ikke bort i fra at Lo Rufete igjen vil få besøk av elever fra DNSR- takk for et flott opphold og en flott tur!
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17.mai-kavalkade

Her er et lite utvalg med blinkskudd fra den flotte feiringen av nasjonaldagen vår i Torrevieja,
for en strålende dag!

