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I denne søte adventstid.

Som dere kan lese i dette årets siste utgave av Skolenytt, har det skjedd mye spennende på skolen den siste
tiden. Men før vi alle kan ta en velfortjent juleferie
gjenstår det flere aktiviteter og tilstelninger som vi
skal avvikle.

Fram til jul...

Mandag 13.des: Juleverksted med nissegrøt.
Torsdag 16.des: Juleavslutning i Sjømannskirken.
Underholdningen starter kl.18.00.
Alle hjertelig velkommen☺
Fredag 17.desember: Siste skoledag før jul avsluttes til lunsj, med gang rundt juletreet i hallen.
Mandag 3.januar: første skoledag i 2011.
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Onsdag 24. november hadde 6. og 7. trinn, sammen med sjømannskirken, ansvar for årets lysmesse. Det var mange spente elever som ventet utenfor i
det klokkene ringte til messe. Etter at lærerne trøblet litt med å få tent på
lysene, fikk messa en verdig åpning da elevene toget opp midtgangen sammen
med sjømannspresten.
Elevene fra 6. og 7. trinn hadde forskjellige oppgaver som de bidro med
gjennom hele gudstjenesten.
Litt uventet fikk Morten Steffensen en liten ekstra oppgave som assistent
for tryllekunstneren Ruben. Med sine magiske triks fanget han publikum fra
første sekund.
Messa fikk en nydelig avslutning da elevene dannet en allé av levende lys som
tilhørerne vandret igjennom på vei ut av kirkerommet.
Etterpå vanket det kaffe, saft og vafler på kirkekaffe.
Nancy Øvrehus Riveland

Tur til Belen i Torrevieja
Tradisjonen tro, skal elever fra

barneskolen og ungdomskolen på tur
til Belen i Torrevieja.
Ungdomsskolen drar torsdag 9. desember og barneskolen drar fredag
10. desember.
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SKOLEJOGG Tirsdag 7. desember
Tirsdag 7. desember er det igjen klart for årets skolejogg. I år, som i fjor, arrangerer skolen
skolejoggen som del av et arrangement Redd Barna i Spania har, Carrera por los Derechos del
Niño, (”Løpet for barns rettigheter”). Målsettingen i år er å gi et bidrag til barn på Haití og ivaretakelse av deres rettigheter
Alle som deltar vil få startnummer, deltakerkort og diplom, og oppfordres til å betale 50 centimos pr runde de løper. Løperne kan også ordne seg med ”sponsorer” som også betaler 50 centimos pr runde. Det blir kort og lang løype.
Tidsskjema:
KL 13.30
Felles oppvarming
KL 13.40
Løpet starter
KL 14.15
Diplomutdeling og fotografering
Vi oppfordrer foreldre, besteforeldre og andre kjente til å komme, delta, sponse og være sammen med oss på skolejoggen.
Hilsen gymlærern’e på DNSR

Captain Underpants slår til…

I ukene før jul står det engelsk barnelitteratur på temaplanen for 6. og 7.
trinn, og i år prøver vi ut et litt mer spennende utvalg enn det lærebøkene
byr på. Humor står i sentrum og bøkene til Dav Pilkey var et ganske naturlig
valg. Elevene på både 6. og 7. trinn har lest engelsk som noen helter i det
siste, og samtlige anbefaler gjerne Captain Underpants bøkene til andre
lesere.

Hvert år feires MOT-til-å-glede-dagen stort på
DNSR. Ikke noe unntak i år!
Årets hovedmål var å samle inn penger, mat og klær til Càritas.
Càritas er den spanske versjonen av Frelsesarmeen.
De hjelper fattige folk lokalt. Skolen og MOT ønsket med arrangementet å gjøre en god gjerning for lokalmiljøet, siden vi
vet at det er mange her i Rojales som ikke har jobb eller trygd,
og som sliter med å skaffe penger til mat og klær.
Vi var heldig og fikk sponset masse nybakte, grove rundstykker fra Moritz Bakeri. UMM smurte og solgte så det suste
etter. Vi fikk inn ca 150€, og det er jo kjempebra. I tillegg
kom det inn veldig mange kilo med basismatvarer som ris,
sukker, melk, tunfisk osv.
Tusen takk for alle bidrag!
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UMM og Ove dro til Càritas, Rojales for å overlevere
det vi samla inn på MOT-til-å-glede-dagen

Bilen var tungt lastet med mat, klær og penger da vi tok fatt på den 10 min lange veien ned til
kirka i Rojales. Vi hadde avtalt å møte prest og
leder for Càritas, Rojales på formiddagen. Vi fikk
en liten omvisning i lokalet de bruker til å distribuere mat og klær. I disse lokalene driver de også
gratis språkopplæring for utenlandske borgere.
Dette er ett ledd i å integrere folk som kommer
tilflyttende. Det er spesielt mange marokanske
kvinner som sliter med å integrere seg pga språkbarriéren. Hver lørdag deler de også ut matpakker
med basisvarer. Fredager og lørdager jobber flere
frivillige for å preparere alt sammen. Om lag 25
familier kommer innom hver helg for å få mat, og hver familie kan bare komme hver 14. dag for
å få hjelp.
De pengene vi samlet inn, og overleverte, vil uavkortet gå til å kjøpe inn mat som ris, sukker,
mel, bønner, linser og melk. Noe av pengene kan også gå med til å kjøpe inn lærebøker til språkundervisningen. Càritas kan også i visse tilfeller hjelpe til med å betale strømregninger ol., men
dette skjer kun når de familiene som ber om hjelp er "kjente" og de vet at behovet er der, og
familier med små barn blir prioritert. Càritas gir aldri kontanter til folk, men bistår heller med
å betale regninger ol.

Signy Munkeby- en nordmann i Spania

Av Aira, 6. trinn
Vi har tatt en prat med Signy Munkeby (rektor på den norske skolen i Rojales, DNSR). Temaet
er ” Nordmenn i Spania”. Rektor Signy Munkeby sier at hun ble godt tatt i mot i alle de tre perioder hun har vært her. Signy deltar litt i det spanske miljøet, men det er også mye jobb. På
spørsmål om hvordan det er å jobbe som rektor på en norsk skole i Spania trakk Signy Munkeby
på smilebåndet.
 Det er veldig annerledes enn å jobbe som rektor i Norge, men det er veldig kjekt, svarer den
travle damen.
Munkeby er opptatt av at skolen er viktig for det norske miljøet på Costa Blanca.
Hun sier at det er veldig fint at foreldrene kan velge om de vil ha barna sine på norsk eller
spansk skole. Signy synes også at å være rektor på en norsk skole i Spania er verdens beste
jobb! Bak skolen er det en nabotomt som for tiden er en håndball- og volleyballbane. Rektor vil
veldig gjerne at utbygginga på nabotomten hadde gått raskere, men hun venter fortsatt på svar
fra spanske myndigheter. På spørsmålet der vi spør hvordan økonomien går, svarer hun:
- Vi har lært å være økonomisk. Vi må spare på noen områder slik at vi har til de viktigste tingene som: Gode lærere og skolemateriell til elevene. Signy Munkeby som selv er en nordmann sier:
- Det er viktig at vi ikke tar med oss ”Norge” til Spania. Vi må forstå at ting kan gjøres på ulike
måter og ha respekt for det landet og den kulturen vi nå er en del av.
I fritiden går Signy tur med hunden Freia. Hun leser bøker og er sammen med familie og venner
pluss at hun jobber en del i fritiden òg.
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6. og 7. klasse lager avis
I to uker har 6. og 7. jobbet med å lage avis. Vi har hatt Terje
fra Vikingposten på besøk. Han fortalte oss hvordan vi laget
avis. Vi har fått besøk av Magnar som hjelper oss med å brekke
sider.
Skrevet av Markus Bru
I uke 44 startet vi med avisprosjektet. På fredagen kom Terje Aspdahl til klassen og snakket
om hvordan man jobber i en avis. Han fortalte oss også hvordan det var å jobbe i Vikingposten.
I uke 45 begynte hele klassen å jobbe som journalister. Vi fikk utdelt ark med arbeidsoppgaver.
På tirsdagen kom Terje tilbake og skrev en sak om avisen og hvordan vi jobbet.
Vi reiste og til Elche på reportasjetur. Vi gikk på museum, palmeparken og i katedralen. Heldigvis fikk vi tid til å spise litt is. Etter to uker var vi ferdige med å skrive til avisen. Da kom Magnar for å hjelpe oss med å brekke sider til avisen. Løp og kjøp den fine avisen vår.

Skoleovernatting for 8. og 9. Klasse
Vi i 8. og 9. hadde overnatting på skolen fra 4. til 5. November. Hele
klassen vår samlet seg klokken seks torsdags ettermiddag.
På skolen hadde vi delt klassen i ulike grupper som vi fikk ansvar
for.
Da vi kom på skolen startet vi med fotballturnering, da var det aktivitetsgruppen som hadde tatt ansvar for det. Vi alle var med på å
spille fotball, og etter turneringen hadde vi fritime. Noen av oss
gikk for å bestille pizza, mens andre gikk for å handle frokost til
dagen etter. Resten av kvelden så vi på film, spiste pizza, spilte
bordtennis, spilte tv-spill og hadde ulike leker, som for eksempel
twister og monopol. Alle kom til ro halv ett, og de fleste sov hele
natten. Neste morgen stod vi opp klokken sju, vi ryddet og ble klare
til klokken åtte. Da hadde vi en time igjen før skolen skulle starte.
Vi hadde en veldig koselig overnatting.
Skrevet av Sara

I Pinjeskogen

Det er ikke bare de aller yngste som er så heldige å få komme
seg ut i naturen og ha skoledager med praktiske aktiviteter. 8.
Og 9. Klasse brukte en hel fredag på å kose seg i lag. På matfronten ble det tilbereding av ørretfileter og grønnsaksblandinger i
folie som ble ”bakt” i grillhuset. I tillegg til oligatoriske pølser,
smakte dette helt fortreffelig. Med en lengre økt baseball, med
en svært så engasjert og ivrig gjeng, gikk dagen i en fei, og det
var mange som gjerne så at vi gjentok denne type uteskole ved
flere anledninger.
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Via Ferrata
Breddeidrett dro til Villena for en annerledes fjelltur
Du som ikke vet hva en Via Ferrata er burde ta turen til Villena. Ta på klatresele og to slynger og kom
deg opp fjellveggen. Via Ferrata går ut på at et fjell
utstyres med faste sikringsmidler som stålwire,
bøyler, stiger og broer. Dette benyttes så for å
klatre fjellet på en mest mulig sikker og forutsigbar
måte, uten at man behøver å besitte betydelige
klatreferdigheter eller klatrekunnskap. Normalt
god form og motorikk er som regel nok for å gå en
Via Ferrata.
De første Via Ferrata-rutene ble bygget i Dolomittene i Italia under første verdenskrig, for å bedre
infanteriets fremkommelighet i fjellet. Under første verdenskrig ble det utkjempet harde kamper i
Dolomittene mellom styrker fra Italia og Østerrike.
I 1914 var Dolomittene ennå en del av det østerriksk
-ungarske riket, men begge parter forsøkte under
første verdenskrig å sikre seg kontrollen over dette
viktige fjellområdet. I løpet av den svært kalde vinteren i 1916, omkom over tusen soldater som følge
av kulde, fallulykker eller snøskred. For å gjøre
fremkommeligheten til soldatene bedre, og ikke minst sikrere, ble det bygget faste anordninger
i fjellet med stiger, bøyler og tau. Dette ble startskuddet for Via Ferrata.
Breddeidrett på DNSR hadde en virkelig flott tur opp fjellet der vi fikk utfordra høydeskrekken og vi kjente litt på adrenalinpumpa!

Pappa-pappa-pappa-pappa-pa-pa-pa-pa-pa.

1. til 3. klasse har lest om Mummitrollet. Vi har jobbet med å se for oss bildene vi hører om, og tegnet
etter fortellingene fra Mummidalen.
Her er et av mange flotte bidrag!
Spør elevene hvis dere vil se noen flere!
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Vi i 4 og 5. kl har jobbet med Egypt
og geometri. I mattetimen lagde vi en
pyramide av bambuspinner og strikk,
det var gøy! Den ble litt høyere enn
læreren Rebekka.
Vi klarte det på en skoletime. Vi hadde 4 grupper som skulle lage pyramide med 6 bambuspinner.
Da gruppene hadde laget 4 pyramider
hver, satt vi de sammen til en større
pyramide.

Vi lager pyramide i 4 og 5. Klasse

Vi hadde da 4 store pyramider som vi
satt sammen til en dobbelt så stor
pyramide.
Det var åpning inni pyramiden, så noen gikk inn. Dette var et kjekt prosjekt!!
Skrevet av Tiril Heywood, Brian Amble 5. kl.

10.klasse på fagtur til Gran Canaria

Tidlig morgen fredag 19. november stod hele 10. klasse klare på flyplassen i Alicante. Etter en mellomlanding i Madrid, gikk turen til videre Gran Canaria.
Da vi ankom skolen fikk vi en liten omvisning. Vi fikk møtt
noen av 10. klassingene på skolen, og ble godt kjent!
Resten av dagen gikk for det meste ut på film, pizza, musikk, volleyball, ping-pong og sosialt samvær.
Lørdags morgen stod alle opp med et smil, tross i at alle
ikke fikk sin skjønnhetssøvn.
Etter en god frokost gikk alle ned på stranda, der vi hadde en volleyballturnering. Varmt og
morsomt!
Etter litt fritid og lunsj på skolen, var det tid for naturfagstime. Vi fikk se mange interessante
forsøk, med både smell, flammer og nesten oppkast. På kvelden møttes alle på den kinesiske
restauranten Mandarin i Arguineguin, der vi nøt et koselig og stort måltid!
Søndags morgen stod vi alle opp tidlig, enda trøttere enn dagen før… Det ble mye stress med
pakking, frokost, rydding, dusjing og leting etter pass og penger. Da vi endelig var ferdig med

dette, stod mattetime for tur. Vi lærte om økonomien i vårt eventuelle drømmeliv, så timen ble
lærerik på en interessant måte! (med mange høye summer!)
Etter timen måtte vi dessverre ta farvel med elevene og lærerne på skolen, og turen gikk videre til flyplassen. Vi hadde en hyggelig og vellykket tur med mange flott opplevelser. I mars får
vi besøk av Gran Canaria elevene, noe vi gleder oss veldig til!

