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2014/2015 

 

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 

 

Julequiz 

1. Hva er det svenskene kaller julen-

issen? 

2. Hvilke gaver ga de vise menn til 

Jesus i følge juleevangeliet? 

3. Rudolf er rød på nesen, men hvor-

dan kommer dette til nytte? 

4. Hva kalles pepperkaker på engelsk? 
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Jakten på skogsnissen i Pinjeskogen 

Torsdag 11. desember blir det tur for 1. – 4. klasse til Pinjeskogen. Her skal vi 

se om vi om vi kan være så heldige å få et lite «glimt» av skogsnissen i år. 

Skogsnissen er en liten nisse som bor og arbeider i Pinjeskogen, og som er dy-

renes beste venn.  Det er en liten nisse på 15 cm. som er litt vanskelig å få øye 

på, og som er menneskesky. Før om årene har vi vært rundt i Pinjeskogen og 

sett på arbeidene som nissen bedriver, klesvask har hengt ute og vi har sett 

spor etter nissene. Men det er vel bare noen «få» av oss som virkelig har fått 

øye på Skogsnissene. Som belønning for ikke å ha forstyrret nissene for mye 

eller rørt tingene til nissen, har det vanket en liten godbit på oss. For 1. – 4. 

klasse begynner dette å bli en «førjulstradisjon» og ved siden av å se etter nisse-

ne koser vi oss med lek, aktiviteter, mat og drikke og noen fortsetter å lete videre 

etter nissene. 

MOT til å glede dagen! 
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Heldagsprøver i desember og januar 

VG1 og VG2: Spansk fredag 12. desember 

VG3: Mediefag fredag 12. desember 

VG2:  Mediefag fredag 9. januar 

VG1, VG2 og VG3: Norsk hovedmål mandag 12. 

januar 

VG2 og VG3: Norsk sidemål onsdag 14. januar 

VG2 og VG3: Markedsføring og ledelse/

Entreprenørskap fredag 16. januar 

VG1 og VG2: Matematikk mandag 19. januar 

Reiselivsmessen 

2015 
I januar 2015 vil dere 

finne Den Norske 

Skolen i Rojales på 

stand 603 på Telenor 

Arena, Fornebu, fra 

fredag 9. til søndag 

11.januar. 

Messen er godt besøkt og det er trivelig at så 

mange besøker stand vår, både tidligere familier 

og elever og fremtidige familier og elever.  

Hjertelig velkommen til en trivelig skoleprat! 

 

Siste skoleuke før juleferien: 
 
Mandag 15.12: Juleverksted 
Vi har en trivelig førjulstradisjon som vi følger opp også i år: 
Juleverksted med Nissegrøt siste mandag i siste skoleuken før 
juleferien. Det blir masse hyggelige aktiviteter, fra matema-
tisk verksted til pepperkakebakst, og ikke minst så serverer 
FAU med nydelig grøt med mandel til alle. Vgs har eget opp-
legg men får selvfølgelig også julegrøt. 
 
Torsdag 18.12: Juleavslutning 
Denne kvelden får vi låne kafeteriaen i Sjømannskirka og invi-
tere elever og foresatte til juleavslutning. Alle klasser har et 
lite underholdningsbidrag og FAU stiller igjen med noe å bite i. 
FAU står også for loddsalg med masse fine premier. 
Underholdningen starter kl.18.00, men møt i god tid så får 
dere kjøpt det FAU måtte ha å by på i kafeteriaen. 
 
Fredag 19.12: Siste skoledag 
Årets siste skoledag varer fra 09.00-11.45. (Siste halvdel av 
dagen tok vi på forskudd på avslutningen i Sjømannskirka kvel-
den før.) 
Først blir det avslutning og kos i klassene, og fra kl.11.30 mø-
tes vi alle til felles avslutning og gang rundt juletreet i hallen 
på skolen. 
11.45: GOD JUL! 
 
Da vil vi benytte anledningen til å takke for den tiden vi har 
hatt sammen høsten 2014,  
og vil samtidig ønske alle våre elever og foresatte en deilig 
juletid! 
 
Vi ser fram til å møte dere igjen onsdag 7.januar. 
Hilsen personalet 
 



Svar på julequiz 

1. Jultomten 

2. Gull, røkelse og myrra 

3. Nesen lyser vei for 

sleden i tåka 

4. Gingerbread 

Ungdomsbedrifter 2014/2015 

R E D A K T Ø R : N I N A  O G  M A Y  
Årgang 1, nummer 1 

Dato på nyhetsbrev 

SKOLENYTT 

 

Innsamling til Caritas  

I vår kommune legger mange 

barn seg om kvelden uten å 

være gode og mette. 

Skolen har avtalt med 

Caritas/frelsesarmeen i 

Rojales om å levere poser med 

mat og julegaver onsdag den 

17. desember. Familier som ønsker å være med å glede 

andre i julen kan levere matpakker/julegaver på skolen 

tirsdag 16.12 og onsdag 17.12 mellom kl.14.00-

15.00. Alle julegavene må pakkes inn og merkes med 

niño (gutt) eller niña (jente) og ca. alder gaven passer 

for. 

Posen med mat skal inneholde: 

 

1kg sukker 
1kg hvetemel 
1 liter oliven olje 
2 liter melk(ikke fersk) 
Bokser med tunfisk  
Nesquic/Cola caco (Sjokolade pulver til melk) 
 
I tillegg ønsker de seg babyutstyr og klær for barn opp 

til 12-14 år.  Dette må også merkes med gutt, jente og 

alder. 

Heldagsprøver i ungdomsskolen 

Heldagsprøver:  

Terminslutt uke 4, fredag 23. januar.  

Termin 2 start: uke 5, mandag 26. januar  

  

Onsdag 07.01: USK: Forberedelse eksamen  

Torsdag 08.01: USK: Engelsk  

Mandag 12.01: USK: Forberedelse Norsk hovedmål  

Tirsdag 13.01: USK Norsk hovedmål  

Torsdag 15.01: USK: Norsk sidemål  

Fredag 16.01: USK: Halv dag Mattedag  

Mandag 19.01: USK: Matematikk  

St.Lucia 2014.  
”Svart senker nat-

ten seg…” sang 1. og 

2.trinn så vakkert i 

sjømannskirken ons-

dags kveld. Og du 

og du som de har øvd. Repetert tekst 

og øvd på å gå med levende lys i 

hånden. Vi synes dere var super-

flinke! 

Melding fra 10.klasse 
Tegnekonkuranse til å lage forsiden til årboka 

står fortsatt ved lag! Tegninger leveres til 
Hanne Line og/eller elever i 10.klasse. Ny frist 

1.februar.  
Hilsen oss i 10. 
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SKOLERUTE 2015-2016 
 

Måned: Kommentarer: Antall dager: 

August   

1.skoledag elever: mandag 24.august, kl.10.00 

  

6 

September   22 

Oktober Høstferie for elevene onsdag 7.-tirsdag 13.okt 

Seminar på DNSR, for ansatte ved de norske skolene i Europa. 

  

17 

November   21 

  

Desember Fri tirsdag 8.desember: Dia de la Inmaculada 

Siste skoledag før jul, fredag 18.desember 

13 

Januar 1.skoledag etter jul, mandag 4.januar 

Fri 6.jan: Hellige 3 kongers dag 

19 

  

Februar Vinterferie torsdag 18., fredag 19. og mandag 22. 

  

17 

Mars Siste skoledag før påske fredag 18.mars 

Første skoledag etter påske, tirsdag 29.mars 

  

17 

April   21 

Mai Tirsdag 17.mai obligatorisk skoledag 1.-10.kl 

Videregående avspasering for kvelds- og ettermiddagsaktiviteter. 

22 

Vgs 21 

Juni   

Siste skoledag før sommerferien, fredag 17.juni 

  

13 

    

Obligatoriske ettermiddags- og kveldsaktiviteter: 

Lysmesse, vernissasje, juleavslutning, overnatting, karneval, freds-

marsj, julegrantenning ol 

Teamene avgjør hvilke aktiviteter som skal være obligatoriske. 

  

2 

Vgs 3 

  

  

Totalt 

  
  

190 


