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i ROJALES - CIUDAD 

QUESADA  

 
  Telefon/fax  

+34 966 719 684 
+34 966 719 806 

 
E-post:  

Post@norskeskolen.com 
Hjemmeside: 
www.dnsr.no 

                  Ting som skjer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.mai! 
Vi gleder oss til nok en feiring av nasjonaldagen i flotte rammer her i Spania. 

En kort oversikt over programmet: 

Kl. 10.30:  Oppmøte ved Hombre del mar-statuen på promenaden i Torrevieja. 

Kl. 11.00: Toget starter. 

Ca. kl. 11.45: Ankomst Parque de las Naciones. 

Kl. 12.30 – 13.30: Loddsalg, underholdning, salg av årbok, taler. 

Kl. 14.30 – 17.30: Feiringen fortsetter i Sjømannskirken. 

Salg av mat, drikke, kaffe og kaker. Loddsalg og aktiviteter for barna.  

Underholdning. 

 

 

EKSAMENSTREKK VGS og USK VÅR 2012. 

  

DATO 

  

STED 

  

FAG 

  

KLASSE 

  

22.MAI 

  

 CASA  

CULTURAL 

  

SPANSK II 

  

VG2 

  

23.MAI 

  

 CASA 

CULTURAL 

  

MEDIE OG 

INFO. 

  

VG3 

  

23.MAI 

  

 DNSR   

NORSK HO-

VEDMÅL, USK 

  

USK 

  

24.MAI 

  

 DNSR   

NORSK SIDE-

MÅL, USK 

  

USK 

  

25.MAI 

  

 CASA 

CULTURAL 

  

MARKEDSFØ-

RING/ MATTE 

  

VG3/ VG2 

  

29.MAI 

  

 CASA 

CULURAL 

  

NORSK HO-

VEDMÅL 

  

VG3 
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Turen til Atalaya Park med 4.-5. klasse 

 
4.-5. klasse gikk til Atalaya Park torsdag 26.april. 

Vi begynte å gå ca klokka halv 11 til Atalaya Park . 

 Vi hadde det koselig med mange aktiviteter. For eksempel vi hadde en gøy gymtime med inne-

bandy  Vi lekte også Boksen går. Det var veldig koselig, vi synes det også var veldig gøy med 

frilek, som vi hadde nesten hele dagen. Noen bare gikk og snakket med vennene sine, og noen 

klatret i trærne. Vi spiste også ute klokka halv 12 i Atalaya Park  vi synes dette var en utrolig 

gøy dag!!  

 

Skrevet av Rebeca og Karoline 

     Fagtur til Costa del Sol 

 
Vg1 reiste i siste halvdel av uke 16 til Costa del Sol. DNSR har gjennomført flere utvekslingsbe-

søk de siste årene, og denne våren ble vi invitert av Den Norske Skolen Málaga. 

Den Norske Skolen Málaga er en ny og stor skole, så både elever og lærere ble innkvartert i 

ulike klasserom på skolen. Det gikk bra, og på kvelden hygget vi oss med nydelig tacomiddag 

(lagd av elevene) og sosialt samvær til langt ut i natten. Den sosiale rammen rundt turen kunne 

ikke vært bedre, og vi lærerne er imponert over oppførselen til våre elever.  

Selv om det sosiale alltid er viktig når vi reiser på ekskursjoner, kan vi ikke glemme den faglige 

delen av turen. Elevene gjennomgikk en rekke læreplanmål i ulike fag, men selvsagt på en annen 

måte enn i klasserommet. Elevene fikk med seg Mijas, Nerja og grottene, Málaga by med fest-

ningen og et imponerende ørneshow på fjellet bak Málaga by. Turen opp, i taubane, var også im-

ponerende.  

Elevene hadde jobbet mye i forkant av turen, så ekskursjons-budsjettet holdt til vi kom hjem. I 

tillegg har skolen vår og FAU også støttet oss økonomisk, og det setter vi stor pris på. 

Vi er heldige som jobber med vg1-elevene, og vi vil takke dem for all arbeidsinnsats og eksemp-

larisk oppførsel, både før, under og etter fagturen til Costa del Sol. 

 

Liv og Kai 
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Leirskole for barnetrinnet 

Mandag 21. til tirsdag 22. mai drar hele barneskolen på leirskole til La Loma. Leirskolen ligger i 

Valverde mellom Santa Pola og Elche. Vi har et fullspekket program begge dagene, og ser fram 

til mange trivelige aktiviteter. Noen av oss gleder oss mest til å få hilse på alle dyra, mens and-

re ser fram til å få padle kano. Høydepunktet er nok likevel diskoteket på kvelden, hvor vi får 

svinge dansefoten vår litt om vi vil. Kanskje noen av lærerne også vil la seg lokke utpå?  

Forrige gang var enkelte elever trøtte etter en lang, aktiv dag og bad om å få finne loppekassen 

tidlig. Det er det selvsagt rom for, men vi satser 

på å kunne kose oss sammen litt utover kvelden. 

Men veldig sent blir det nok ikke, for vi går en like 

aktiv dag i møte på tirsdagen. Da står det nemlig 

klatring og verksted på programmet. Vi regner med 

at vi vender tilbake til skolen med mange fornøyde, 

men slitne elever.  

 

Klatreveggen byr på utfordringer for 

store og små.   

 

Vi skal bli kjent med ulike dyr.  

Årboka 2012 

 
Årets skoleårbok som er laget av 10.klasse er klar til salg fra og 

med 17.mai. Prisen er 10 euro, og er et flott minne om hele skole-

året vi har lagt bak oss! 

Vinneren av årets tegnekonkurranse til forsiden ble Irma Rakel 

Carcamo i 9.klasse. 
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Fjelltur til Orihuela 
Med tursekk på ryggen og med masse pågangsmot møtte vi i 6. og 7. klasse på skolen torsdag 

26. april. Det var tid for å bestige et av fjellene i Orihuela! Med god kjørehjelp fra foreldre og 

andre lærere kom vi oss av gårde. Solen varmet godt denne dagen, så vi hadde tunge sekker las-

tet med mye vann. Det kom godt med for det var periodevis bratt oppover. Noen av oss hadde 

som mål å slå vår egen rekord fra forrige tur, og sprang opp på femti minutter. For andre var 

dette aller første fjelltur og vi tok det litt roligere. Et stort, fornøyd smil bredte seg i ansik-

tet hos hver enkelt av oss i det vi nådde toppen. Da alle var vel oppe koste vi oss med nista vår, 

og aldri har det vel smakt bedre med mat! Etter lek og kos var det på tide å tenke på retretten. 

Vel nede var vi alle enige om at vi var stolte over oss selv og at vi hadde hatt en fantastisk dag.  

Det var godt å kunne hvile beina litt etter en lang tur. Men vi nådde toppen! 

       Vi hadde en flott tur til Orihuela  

Endelig fikk vi i SoyDesign hatt 

salgsstand i skolegården. Vi har 

ventet lenge på produktene, så det 

var bra at vi endelig kunne gi kun-

dene de produktene de hadde be-

stilt. Været var strålende og pro-

duktene solgte som bare det. Vi 

hadde bare 10stk T-skjorter igjen 

når dagen var over. Vi har tjent 

penger på salget og disse pengene 

skal gå til klassetur i juni.  

SoyDesign sin framtid er usikker, men vi har i hvert fall hatt et helt fantastisk morsomt år. Tusen 

takk for all hjelp og støtte vi har fått så langt. 

SoyDesign 
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Barnekorkonsert 
 

Tirsdag 8. mai var det duket for en stor be-

givenhet i Sjømannskirken: årets Barnekor-

konsert. 

Ca 50 mennesker kom for å støtte opp om 

Barnekoret og fikk med seg den flotteste 

konserten Barnekoret noen gang har levert. 

Koret kom dansende inn på scenen en etter 

en til den fengende låten Shackles, samtidig 

som koret ble presentert med bilder og tekst 

på storskjerm. 

Lovise og Rebeca delte på oppgaven med å 

ønske velkommen og fortelle om konserten. 

 

 

 

Barnekoret stilte med 13 sangere fra 1.-6. kl,  

derav 11 solister! 

Programmet var variert og underholdende, med 

alt fra populære poplåter til morsomme 

”barnesanger” og gripende lovsanger. Publikum lot 

seg imponere og underholde, og tok til både smil, 

latter og tårer. Koret imponerte med hele 16 

sanger, og alle jentene viste seg fra sin aller bes-

te side. Halvveis i programmet var det en liten 

pause, med anledning ti å kjøpe husmors deilige, 

hjemmebakte boller. Etter siste sang mottok ko-

ret trampeklapp og jubelrop av et stående publi-

kum. Velfortjent, uten tvil! Mange stolte foreldre, 

og et enda mer stolt kor. 

 

Neste gang håper vi på et enda større publikum. 

Og til dere som ikke var der: dere gikk virkelig 

glipp av en flott opplevelse av fantastiske jenter! 
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Tur til Alta 

 

Torsdag 31. mai skal vi i 6. og 7. på en liten dagstur til 

Alta. Vi skal nok ikke fly til Norge, men gå på besøk 

til en av lærerne våre som bor i Calle Alta. Denne da-

gen har vi planer om å lage masse god mat, og ikke 

mist skal vi kose oss med maten vi har laget selv. I 

høst hadde vi et avisprosjekt, og vi bestemte at vi 

ville bruke pengene vi tjente til en runde med mat & 

helse. Lærerne har lovet av oss at vi skal gjøre ulike 

eksperimenter også. Vi ønsket oss en kasse med eks-

perimenter av FAU, og nå gleder vi oss til å ta dem i 

bruk. Heldigvis begynner det å bli varmt i været, for 

vi vil gjerne bade litt mens vi er på tur. Kanskje får vi tid til litt livredning? Det vi uansett får 

tid til er å kose oss en masse!  

Hilsen oss i 6. og 7.  

Spennende eksperimenter 

 

I 6. og 7.klasse har vi i en tid jobbet med forskjellige eksperimenter i naturfag. I siste natur-

fagtime gjorde vi to stykker som du kanskje kan gjøre hjemme? Men spør voksne om lov først. 

Det første forsøket gikk ut på å ta appelsinskall og sprute saften på et tent stearinlys. Saften 

”flammet opp” da den traff flammen på lyset.  

Væsken som spruter ut av appelsinskallet heter limo-

nen og gjør at appelsinen lukter appelsin. Limonen er 

et hydrokarbon, akkurat som oljen vi henter opp fra 

Nordsjøen. Hydrokarboner brenner godt om de får 

tilførsel av oksygen.  

Det andre eksperimentet vi gjorde denne dagen var å 

blande en væske ved hjelp av maismel maizena) i en 

bolle med vann. Vi rørte til vi fikk en konsistens om-

trent som en tykk vaffelrøre. Vi prøvde å røre i blan-

dingen med en finger. Vi startet veldig rolig og økte 

farten etter hvert. Hva skjedde? Jo, væsken ble fas-

tere jo mer motstand vi ga den. Da vi plukket opp en klump av blandingen eller væsken og knad-

de den i hendene klarte vi å lage en fast bolle av den. Da vi sluttet å kna den gikk den over i 

væske og rant ut mellom fingrene våre igjen. Maizena-grøten hører til en gruppe blandinger som 

kalles ikke-newtonske væsker. De har den egenskapen at de endrer hvor flytende de er når de 

blir utsatt for ytre krefter. Det var skikkelig moro å oppdage!  

Klassen vår har også lagt ut bilder og en film fra eksperimentene på hjemmesiden til skolen. Gå 

inn og ta en titt! 

 

Mvh 6/7 kl. 
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      Tinestafetten 2012 
 
En fantastisk ramme med sol og stor stemning skapte 

et supert arrangement på skolen! Årets tinestafett vil 

gå inn i historien som et vellykket arrangement med 

fantastisk flinke og ivrige elever og en dyktig arrang-

ørstab med elevrådsrepresentanter og lærere ved 

skolen. 
 
Elever fra 1 klasse til VG3 deltok med stor iver ikledd 

flotte t-skjorter fra Tine. Både medelever, lærere og 

foresatte heiet elevene frem rundt hele banen. 9 klas-

se gikk av med seieren og fikk tildelt pizza til klassen 

som førstepremie og ekstra t-skjorter til en ivrig 

heiagjeng. 
 
Stemningen var stor da starten gikk, og helt til siste deltaker var i mål. Tusen takk for oppmøte og suveren  

innsats alle sammen! 
 

 
Psykisk og fysisk helse 

10 klasse har jobbet med sin egen klassemiljømodell som en 

del av Olweusprogrammet. Modellen har de kalt LEARN 

(latter, empati, ansvar, respekt og nullstilling). Her har klas-

sen sammen med sine kontaktlærere jobbet med psykisk og 

fysisk helse der meditasjon, trening og kosthold også har 

vært tema. Elever og lærere har vært enig om at det har 

vært en veldig positiv utvikling som ble avsluttet med en hel 

dag sammen der vi fikk oppsummert året i praktisk handling. 

Elevene laget sunne indiske retter og avsluttet med god des-

sert (jordbær, krem og lime) i tillegg til gulrotkake. I tillegg 

ble det både tid til bordtennis, bading, gitarspill og dans på 

slutten av dagen. En fornøyd gjeng elever fikk en velfortjent 

dag sammen.   

 

Klassetur til London for 10 klasse 
10 klasse skal i år på klassetur til London etter å ha jobbet iherdig gjennom 

skoleåret for å samle sammen penger. De har gjennomført blant annet bingo-

kveld, kinokveld og har produsert årets skoleårbok som er et veldig populært 

kjøp for mange nå ved slutten av skoleåret.  
 
Vi blir å besøke den norske skolen i London og gjøre oss kjent med området i 

Wimbledon første dag før det blir besøk av OL-bygg og andre kjente attrak-

sjoner i London. Det blir også tid til shopping i kjente handlegater, musikal og 

samvær med elevene fra DNS-London. Reiseklare elever og lærere gleder 

stort til turen som avslutter et veldig godt år for alle sammen. 
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      OVERNATTING VED SKOLEN 

 
Torsdag 3. mai overnattet 1. – 3. klasse ved skolen. 

Skal si det var mange spente fjes som kom inn gjennom skoleporten kl 18:00. 

 Vi begynte med litt organisert lek, ”fugl eller fisk”. Etterpå så vi litt ”funny animals” på youtu-

be. Stemningen var helt topp! Alle var helt klart meget oppspilte og helt i hundre. 

 Det var stor stas å få vite hvor de skulle sove. Jentene i et klasserom og guttene i et annet. 

Etter hvert var det på tide å tenke på kveldsmat. Alle elevene bidro til å lage taco. De skjærte 

alt av grønnsaker selv og dekket på. Praten gikk lett og livlig mens de satt på langbord og koste 

seg sammen. De så meget fornøyde ut alle sammen! 

Etter at vi hadde ryddet opp alt etter maten, var klokka så mange at det ”dessverre” var på 

tide å begynne å tenke på å legge seg. Tannpussen gikk greit, og de gledet seg til å finne sove-

plassene sine. Vi hadde et mål om at det skule være helt stille kl 23:00, men de siste sovnet 

ikke før like etter midnatt. – Noe som er nokså vanlig…! 

Dagen etter kom to mødre og en bestemor og stelte i stand frokost. Alle spiste godt. Noen 

smurte også egen matpakke.  

Denne skoledagen så vi først filmen ”Monsterbedriften”. Det var stor stas! 

Etterpå hadde vi skattejakt/rebusløp i skoleparken. Skal si elevene ble store i øynene da de 

oppdaget skatten!! Pappan til Michelle hadde nemlig lånt oss mange flotte fine steiner, deriblant 

både ”gull- og sølvsteiner”.  

Etterpå vanket det sjokoladekjeks til alle elevene som Rebeca A spanderte. 

Kan ikke si annet enn at dette var en super skoleovernatting for både små og store! 

Fortjent avslutningstur for 8.trinn 

 
Det går mot slutten av skoleåret og første året 

på ungdomsskolen er snart unnagjort. Når det 

telles over hvor mange vurderingssituasjoner 

klassen har vært gjennom i løpet av året, så kan 

vi rett og slett ta av oss hatten både for klassen 

sin innsats og for mange gode resultater. I tillegg 

har vi også hatt gode tilbakemeldinger på Olweu-

sundersøkelser og andre målinger på trivsel og 

vennskap.  

Mot slutten juni måned drar vi på avslutningstur til ”Lo Rofete”. Elevene skal kjøre firhjuling, 

spille paintball, bade, dra på ridetur, spise god mat og ikke minst; ha det hyggelig sammen! For å 

tjene inn litt penger til turen skal 8.trinn ha salg av baguetter fredag uke 23 i storefri. Alle 

elevene får mulighet til å forhåndsbestille baguetter og juice til en billig penge. Håper de fleste 

vil støtte klassen og samtidig få et sunt lunsjmåltid.  

Vi gleder oss til tur og til å starte i 9.trinn til høsten.  


