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Det har skjedd mye spennende på og rundt skolen den siste tiden. Her får du
lese om noe av det som har skjedd, og litt om det som skjer framover mot jul.
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Mandag 12.desember: Siste skoleuke før jul starter med juleverksted og nissegrøt. Ansatte sørger for aktiviteter i alle rom mens FAU sørger for at det
blir nissegrøt til alle i matpausen.
Torsdag 15.desember er skolen så heldige å få låne kafeen i Sjømannskirka til
tradisjonell juleavslutningen for elever, ansatte og foresatte. FAU bidrar med
noe å bite i mens lærere og elever har sørget for underholdning fra alle klasser.
Fredag 16.desember avsluttes skoledagen til lunsj med felles samling i hallen
på skolen med gang rundt juetreet, før vi ønsker hverandre en RIKTIG GOD
JUL!
Mandag 2.januar er juleferien over og vi møtes til hverdager og vanlig skole
igjen.
Neste skoleår:

DEN NORSKE
SKOLEN
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA
Telefon/fax
+34 966 719 684
+34 966 719 806
E-post:

Tidlig i januar vil alle elever få med seg hjem et skjema for påmelding til skoleåret 2012-2013. Vi har allerede stor pågang av eksterne søkere, så vi oppfordrer til at alle som ønsker skoleplass videre holder et godt øye med søknadsfristen. Vi håper å se så mange som mulig av dere på skoleplassen også til
høsten!

VG2 og VG3 på fagtur til Elche
Onsdag 30. november reiser vg2 og vg3 på
fagtur til Elche. Første del av dagen skal
gå til språktrening, og elevene skal blant
annet besøke La Alcudia og MAHE (Museo
Arqueológico y de historia de Elche). Etter
lunsj skal eleven ved hjelp av ulike strategier vurdere hvorvidt byens kundeservice er god eller mindre god. Elevene
skal blant annet jobbe med de seks fasene i salgsprosessen. Elevene vender
tilbake til skolen ca. kl. 1530.
Faglærerne håper at opplegget vil falle i smak!

Fadderne er topp!
En regnværsdag i november, satt fadderne fra 6. og
7. klasse sammen med 1.-3. klasse og jobbet med
engelsk. Her kunne fadderbarna få hjelp til å lese,
skrive og forstå engelsk. Det ble også tid til spill.
Timen sluttet med felles lunsj og skravlestund.
I friminuttet, regnet det så mye at vi satt inne og
lekte, med Lego, ludo, biler,
noen tegnet og noen så på
film.
Det er topp å ha sånne fantastiske faddere som det 1.
til 3. har!
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OD-dag 2011!
Torsdag 17.november ble årets OD-dag gjennomført på DNSR. OD står for
Operasjon Dagsverk. OD er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og
for ungdom. Grunnidèen bak OD er at ungdom i Norge gir èn dag av sin utdanning for å bidra til å gi utdanning til ungdom i sør. Prosjektene skal alltid
rette seg mot ungdom i Asia, Afrika eller Latin-Amerika, fordi det først og
fremst er her man ser at ungdom ikke får oppfylt sin rett til utdanning.
I år gikk inntektene til Rwanda.
De tre hovedmålene for årets aksjon er:
Øke antallet skoleplasser for ungdom ved å bygge og utstyre to nye videregående skoler.
Forbedre oppmøte og resultater, samt sikre at flere ungdommer fullfører vgs - spesielt jenter.
Øke mulighetene for ungdom til å organisere seg, uttrykke seg og lære om sine rettigheter.
Vi på DNSR hadde en flott kveld her på skolen. Etter som det blir litt vanskelig for elevene å
jobbe for ulike bedrifter en hel dag, arrangerte vi heller en OD-kveld på skolen. Kvelden begynte med en innledning av Sara. Deretter gikk det slag i slag. Karate/Taekwondo-oppvisning med
Leah og Lovise Aakre. De hadde med seg inspirator
og vår egen mester David Øvrelid. Det ble stor suksess!!! Andrine og Alexandra stilte med hver sin
sang, godt akkompagnert av kveldens husband
(Fredrik, Henrik, Robin, Mo og Joakim).

Nede på fotballbanen kunne ungene spille handicapfotball, og i hallen kunne elevene tegne det de forbandt med Rwanda. Utover det var det innsamling av
penger, filmvisning og en flott teori- og praksisøkt
om Rwanda og hvordan godene er fordelt rundt omkring i verden. Denne ble etterfulgt av et rebusløp
ute i det fri..
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BINGOKVELD PÅ DNSR!
Onsdag 9.november arrangerte vg1 bingokveld på DNSR. Elevene hadde salg av kaker, vafler,
pølser og drikke både før, under og etter arrangementet. Det var masse flotte premier å vinne,
og hovedpremiene var store velfylte fruktkurver! Elevene hadde også fått flotte gavekort som
premier fra Aas Beauty clinic.
Elise som glad vinner av norsk
Freia Firkløver!
Oppmøtet var utrolig bra, og vg1
takker så masse alle for støtten!
Dette ble en veldig trivelig kveld
for både store og små, og vg1 fikk
et flott overskudd som de skal
bruke til klassetur våren 2012!

Muffins
Som en del av arbeidet med å avvikle skoletur for 10.klasse, bestemte noen kloke sjeler seg for
å bake og selge cupcakes, eller muffins som det også kan hete. Tidlig på morgenen, etter en
knallhard (og morsom?) bakeøkt kvelden før, ble kakene pyntet og dekorert til den store gullmedalje på skolens kjøkken. I storefri på skolen ble det så solgt bakverk og juice til mange sultne munner, slik at klassen fikk et hyggelig bidrag til klasseturen til våren.
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Full aktivitet i naturfagstimene på 8. trinn
I høst har vi bl.a. lært om stoffer, celler og bakterier. I en time hadde vi praktisk molekyllære. Vi
fikk i oppdrag å lage formelen for fotosyntese. Vi var delt i tre grupper. Da måtte vi sette sammen
vann og karbondioksid for å få druesukker og oksygen. Det var full aktivitet og sammen klarte vi
oppgaven. Er vi ikke flinke?
Her er formelen: sollys + vann (H2O) + karbondioksid (CO2) = druesukker (C6H12O6) + oksygen (O2)

Her har vi balansert formelen.

Kurs i selvforsvar
Alle jenter bør kunne forsvare seg selv! tenkte David Øvrelid. Med
svart belte i karate som ballast tok David initiativ til å bidra med
kurs i selvforsvar til jentene på DNSR, sammen Robin Due Herrmannsen. Nå møtes 15-20 jenter fra 8.trinn til vg3 til trening i selvforsvarsteknikker etter skoletid på mandagene. Tilbudet er senere utvidet, så nå kan også de kvinnelige ansatte på skolen få sine ukentlige
treningsøkter i selvforsvar.

Årgang 1, nummer 1
Dato på nyhetsbrev

REDAKTØRER:EINAR OG KURT

SKOLENYTT
4. og 5. klasse jobber med linjer og farger i kunstog håndverk
De siste ukene har 4. og 5. klasse jobbet med linjer og farger som
tema i kunst-og håndverkstimene. Elevene fikk utdelt et A3-ark
med en omrisset av en kopp tegnet på en horisontal linje. Oppgaven
var å dele opp koppen og arket ved hjelp av svarte linjer på kryss
og tvers. Etterpå skulle de fargelegge den ene delen av arket med
varme farger og den andre delen med kalde farger. Dette var en
oppgave elevene likte godt og resultatene viser at de har gjort et
godt stykke arbeid.

Palmeposten

6-7 klasse på Den norske skolen i Rojales lager denne høsten 2. årgang av ’Palmeposten’. Denne
avisen vil komme ut rett før jul, og den vil bli solgt til alle som vil ha den. Overskuddet på salget
av denne avisen vil gå til klassekassa til 6-7. Alt som det står om i denne avisen er laget selv av
elevene. De vil holde på med denne produksjonen av palmeposten i tre uker. I palmeposten vil
det være quiz, musikkanmeldelser, leserbrev og masse mer. Det blir masse fint å lese så løp og
kjøp.
Joakim Skaftnes

Årgang 1, nummer 1
Dato på nyhetsbrev

REDAKTØRER:EINAR OG KURT

SKOLENYTT
Årets julegave
I løpet av 20 års-jubileumet til skolen vår nå i høst, har vi fått laget
en del herlige skoleeffekter. Vi har skolekopper og jubileumshefter
til salgs for 10 euro .
I tillegg har vi nå fått produsert en DVD fra forestillingen som vil bli
lagt ut for salg for 10 euro. Hele forestillingen ble filmet,
Det vil bli sendt bestillingslister til hjemmene i løpet av uke 48.

Filmkveld
Tirsdag 13.12 arrangerer 10. klasse filmkveld. Det vil bli vist to filmer samtidig, ”Elf” og ”The
Grinch”.
På kjøkkenet vil det bli solgt juice, popcorn, vafler og pizza til forestillingene.
Hjertelig velkommen til alle som vil komme i litt samlet julestemning!

