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Velkommen til nytt skoleår!
Skolenytt er en avis for Den norske skolen i Rojales og avisen kommer ut en
gang i måneden. Her kan du lese om stort og smått som rører seg i skolemiljøet. I dette nummeret vil dere få en oversikt over de viktigste vervene
her på skolen vår. Du kan også lese om en del aktiviteter som har foregått
på skolen siden vi startet opp i slutten av august. I tillegg vi du få en oversikt over ulike aktiviteter som står på planen for oktober.
God lesning!
Hilsen Håvard og Nancy
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Medlemmer i FAU 2012-2013

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

Leder: Renate V. Skråmestø
Nestleder: Cathrine Herrmann
Sekretær: Velges på neste møte
Kasserer: Cecilie Baggen
1.-2. trinn: Bjørn Oftedal og Yvonne Øvrelid Breivik
3.-4. trinn: Siw S. Nowak og Cecilie Baggen
5.-6. trinn: Renate V. Skråmestø og Frank Baggen
7. trinn: Haldis Balstad og Helene Moan
8. og 9. trinn: Inger Ronander, Mona Brattsti Utheim og Per Utheim
10.trinn: Cathrine Herrmann og Else-Lill Lundberg
Vg1: Jan Krøgli
Vg2: Karin Harsvik
Vg3: Velges snart
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Skolestyret ved DNSR
Leder: Terje Engdahl
Nestleder: Helge Pettersson, representant fra sjømannskirka
Sekretær: Signy Munkeby, skolens rektor
Medlemmer:
Anita Rørgaard, skolens regnskapsfører
Reidunn Aarre Matthiessen
Astrid Nordaune
Ricardo Guirao, skolens spanske advokat
Medlemmer med møte og talerett ihht, privatskoleloven:
Renate V. Skråmestø, fra FAU
Fredrik Borgstein, fra Elevråd
Representant fra personalet på skolen skal velges.

Uteskole i Sofiaparken
Annenhver torsdag har 1. og 2. klasse uteskole.
Torsdag 13. september gikk turen til Sofiaparken i
Guardamar. Denne parken har mange forskjellige
lekeapparater som barna finner svært spennende!
I tillegg er det en stor flott andedam med mange
ulike dyrearter. Blant annet kan vi nevne ender, svaner og mange skilpadder. På land er det også et
yrende dyreliv med blant annet småfugler, påfugler
og ekorn.

Barna hadde nesten ikke tid til å stoppe
opp for å ta verken ”fruktpausen” eller
spise matpakka si. Barna lekte godt gjennom hele dagen. En super uteskoledag –
fullpakket med masse god læring!
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ELEVRÅDET PÅ DNSR, skoleåret 2012-2013
ELEVRÅDSSTYRET
Leder: Fredrik (VG3)
Nestleder: Mohamed
(VG3)
Sekretær: Amalie
(VG2)
Økonomiansvarlig:
Sara (VG1)
Styremedlem: David
(VG2)
Styremedlem ungdomstrinnet: Noreldin
(9.klasse)
Styremedlem barnetrinnet: Aran
(7.klasse)
Årets elevråd. Fredrik var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Klasse-trinn
5.trinn

Vanessa og Maria

6.trinn

Andrea og Henning

7.trinn

Aran og Victoria

8.trinn

Aira og Hans Kristian

9.trinn

Hakeem og Noreldin

10.trinn

Eline og Robin

VG1

Nathalie og Sara

VG2

David og Amalie

VG3

Fredrik og Mohamed

Aktiviteter i oktober
3. til 4. oktober: VG3 tar portrett- og klassebilder.
10. til 16. oktober: Høstferie for store og små.
31. oktober: OD-dag for hele skolen.
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Fotball på Thader
Hver torsdag klokken 16 utover i året spiller vi fotball på Thaderbanen i Rojales. Har du lyst –
har du lov! Dette er et gratistilbud til voksne / foresatte / elever fra ungdomsskolen og oppover / besøk eller andre en vet om som er interessert. Underlaget er kunstgress. Møt opp for
en 90 minutters fotballavslapningsronedogstressnedøkt med andre likesinnede.

Vi ses!
Ta eventuelt kontakt med Truls
på telefon 622 148 158

Illustrasjonsfoto fra forrige skoleår.

MOT-besøk
Torsdag 13.september fikk
skolen storfint besøk fra
MOT. Tore Sandnes, som
har vært på DNSR ved flere
anledninger de siste åra, og
Fabian Giæver kom ned for
å holde besøk i klassene og
sertifisere undertegnede
som ny MOT-informatør på
skolen.
Etter et år uten MOT er vi i
år igjen blitt MOT-skole,
noe vi er kjempefornøyde
med!
Einar Lerheim er ny MOTinformatør av året.
Vi fikk en strålende dag
Signy Munkeby, Tore Sandnes, Fabian Giæver og Einar Lerheim.
med MOT-besøk for 8., 9.
og 10.klasse på DNSR, samt
et foredrag for personalet- Tusen takk for trivelig besøk, som alltid, og velkommen tilbake!
Helt suverent!
Einar
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Kurvfest i Pinjeskogen
Tirsdag 18. september var det duket
og klart for den årlige kurvfesten.
Hvert år inviterer ansatte ved DNSR
inn alle elevene med familier til ei trivelig stund. Flere ”meter” med mat ble
resultatet, skal si det var mye godt!
I Pinjeskogen er det utrolig mye morsomt å finne på for alle – barn som
voksne!

Mens noen spilte ball, hoppet andre tau, lekte
gjemsel eller forskjellige ”fartsfylte” og morsomme leker innimellom trærne, eller kanskje
tok en tur opp til de kjente hulene.
I år som i alle tidligere år ble dette en knallsuksess, og vi ser allerede frem til neste år!

Mat & helse med 3 og 4. trinn
Torsdag 20. september var det duket for årets første mat & helse time for 3. og 4. klasse. Og
oppskriften var å bake sjokoladekake. Ordtaket ”Der det er hjerterom, er det husrom” fikk en
ny betydning når 16 ivrige elever er samlet inne på skolens kjøkken. Noen fikk knuse egg, andre
vispe eggedosis og de tørre ingrediensene var
det også noen som sørget for at kom på plass. Så
var det steking av til slutt. I påvente av nytt
kjøkken i det nye skolebygget var steikeplatene
til komfyren forsvunnet, men vi fikk stablet den
opp og du verden og den smakte godt. Nam, nam.
Og til slutt var det oppvasken, og det var ikke
rent lite som blir etter en slik trivelig økt. Godt
vi har oppvaskmaskin. Gleder oss allerede til neste mat & helsetime og nå har vi ny stekeovn fått
på kjøkkenet.
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Taket hevet seg…
og fugler fløy inn?
Ungdomsklubben arrangerte sin
egen versjon av grip mikrofonen
sist onsdag. 30 sanglystne elever med konkurranseinstinkt og
kunnskaper om hva som befinner
seg i det musikalske markedet
deltok på denne varianten av
beat for beat. Våre eminente
gitarister Brede og Robin sto
for det musikalske, mens elevene satt i grupper og skulle tippe
hvilken melodi som ble spilt. Elevene fikk poeng for korrekt
svar, samt ekstrapoeng hvis
gruppa kunne synge med. Det skulle vise seg å bli en konkurranse om å synge høyere og bedre en
alle nabogruppene. Barometeret steg til tider over kritisk nivå, og taket på DNSR var i ferd
med å løfte seg under "someone like you" av Adele. Til slutt skulle gruppene konkurrere om
hvem som kunne fremføre den flotteste karakokeversjonen av sin favorittlåt. Alle gruppene
gjorde en superinnsats, og selv om "gutta boys" med Joachim, Markus, Robin, Brede og co stakk
av med seieren med din nydelige versjon av Tore Tang, var det gruppa med Karoline, Benedikte,
Kari-Anne, Anna, Susanne og Julian som stakk av med sammenlagtseieren og pizza. Det sies
at ungdomssklubblederne Morten og Solveig sto med tårer i øynene. Det stemmer ikke, er kommentaren fra Morten. Han hevder at det kom en stor flamingo inn vinduet og la et egg i de ene
øyet hans. Det har hendt meg før, og kommer sikkert til å skje igjen. Tror disse fuglene har noe
imot meg, var kommentaren fra Morten mens han ser opp til høyre med et flakkende blikk og
dirrende underleppe.
Klasse/portrettbilder
Vg3 skal i uke 40, onsdag 3. og torsdag 4. oktober i de tre første timene ta klassebilder og
portrettbilder. Det er kommet ut bestillingsskjema på dette til alle elevene. Vi ønsker i år, som
i fjor, å bruke pengene vi tjener på å starte opp ungdomsbedriften vår. Vi håper derfor vi ganske raskt får tilbakemelding på hvem som ønsker hva, slik at vi får forberedt bestillingen.
Klassebildene koster 10€.
Portrettbildene koster 10€.
Portrettbilder i passtørrelse koster 10€.
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Ambassadøren på besøk i 7.klasse
Tirsdag 25.september var den norske ambassadøren i
Spania, Johan Vibe, på besøk ved DNSR. I et tettpakket
program tok han seg tid til et besøk inn til 7.klasse. Der
ble han vel tatt i mot av nysgjerrige elever, som lurte på
alt i fra hvorfor man vil bli ambassadør, hva man gjør i
jobben sin da, om han har vært i Spania tidligere og hva
slags fotballag han heier på. Ambassadør Vibe svarte villig
vekk på spørsmålene som kom og fortalte at han syntes et
skolebesøk på en norsk skole i Spania er ekstra spennende.

Hva svaret på favorittlaget var? Ambassadøren måtte noe nølende innrømme
at siden han er bosatt og jobber i Madrid, er Real Madrid favorittlaget. Selv
om ikke alle elevene satte like stor pris
på det svaret, var elevene meget fornøyd med besøket.

Håndballtrening ved DNSR
Hver onsdag fra klokken halv fire er det
mulig å spille håndball for alle jenter på
ungdomsskolen og på videregående. Her er
det rom for alle som vil være med. Så finn
fram joggeskoene og møt opp til trivelig
aktivitet på banen!

