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Sommeren nærmere seg med stormskritt.  Vi er nå inne i en periode med 
tentamener og eksamensforberedelser for 10.klasse og videregående skole.  
10. klasse får opplysning om trekkfag til skriftlig eksamen den 6. mai og 
videregående den 14. mai.  Spennende! 
Barnetrinnet skal tradisjonen tro, på leirskole nå og alle gleder seg til det.  
Det blir Benisa i år også, en opplevelsesrik leirskole. 
Ellers nærmer 17.mai seg og vi gleder oss til å feire dagen med opptog, pøl-
ser, is og brus, god underholdning, loddsalg og gevinster, kaker og leker og 
trivelig samvær med andre nordmenn. J 

Vi har vært plaget med lus i det siste og ber alle om å ta en kur 
slik at vi kan bli kvitt disse småkrypene. Det er nok samme lusa 

som har gått på rundgang J 

Produktet, GOIBI PLUS, som skal masseres inn i håret og tar 
knekken på dette, kan kjøpes på apoteket og er enkelt å bruke. 

MOT var på sitt siste besøk 
dette skoleåret i uka rett før 
påske. Vi vil takke informatø-
rene for alt de har bidratt 
med. Vi ser frem til et nytt 
skoleår med like stor iver, 
deltagelse fra elevene og ikke 
minst påfyll for oss 
lærere. 
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Klassetur til Sierra Nevada for Vg 2 
Vg 2 var på klassetur til Sierra Nevada var på klassetur til Sierra 
Nevada tirsdag 14/4 – ons 15/4.  
Det å dra på tur sammen gjorde noe positivt med oss. Selv om vi ikke 
fikk gjennomført alt det vi i 
utgangspunktet hadde tenkt, 
så hadde vi det meget flott 
sammen. Vi var på Alhambra, 

var nede i byen Granada og 
gjorde oss litt kjent i byen 
Cartagena. Inntrykkene 
var mange og gode.  
Nå venter det litt etterar-
beid her på skolen i form 
av at vi skal utarbeide en 
presentasjon om Alhambra. Den tror og håper vi skal bli bra.   
Dessverre kom vi oss ikke på ski i Sierra Nevada. Årsaken var 

dårlig vær. For mye vind gjorde at bakkene ble stengt. I tillegg så snødde det mye. Litt spesielt 
å ha ”snøballkrig” her i Spania i midten av april.  

Påskeverksted 
Før vi kunne sette i gang med årets aktiviteter måtte vi blåse egg. Og det var 
ikke få egg som måtte tømmes heller. Alle elevene som ville fikk male og deko-
rere på egg, mens noen elever hadde spesialoppdrag: bruke innholdet til alle de 
tomme eggeskallene. Det ble nok til både eggerøre og kake. 
Mens noen malte egg laget andre påskekort og kyllinger. Noen kyllinger ble 
laget av garn. Andre tok omriss av sin egen for og sydde seg en ”fot-and/kylling” Med litt støtte 
fra hjelpsomme foreldre og lærere ble de fylt med kikerter og sydd sammen. De ble kjempefine!  
Påskelunsjen midt på dagen var nydelig. Brød med masse godt pålegg gjorde at vi hold på å forspi-
se oss alle mann. Stor takk til alle foresatt som hjalp til med aktiviteter, handle inn, og sette i 
stand påskemåltidet for elevene (og de voksne). Etter maten var det tid for lek og fotball før  
man igjen kunne lage enda mer påskepynt.  

Grillfest  
Torsdag 2. april arrangerte 8.- og 9. klasse grillfest for alle ele-
vene ved skolen, med familie og venner. Det ble servert kyllingsa-
lat, hamburgere, pølser og svinefilet. Og for de som var sultne på 
mer, var det mulig å få kjøpt kaker, boller og brus. Det møtte opp 
mange mennesker, så køen rakk helt ned til skolegården. Som un-
derholdning ble det en førpremiere på ”We go toghether”, fra 

Grease-forestillingen som skulle 
vises senere på kvelden.  
 
Sangen ble fremført av glade og nervøse skuespillere fra sko-
len. Overskuddet fra inntektene til grillfesten gikk inn til 8.- og 
9. klasses klassekasse, som blir brukt til vår skoletur i begyn-
nelsen av juni. Vi hadde det utrolig morsomt med både forbere-
delsene og selve grillfesten, og håper alle er fornøyde! 
 

Hilsen 8.- og 9. klasse  

 



 

 

 Underveis har flere stilt opp på dugnad for å lage rekvisitter, kosty-
mer og ellers det som måtte til for et ordentlig show. Samlingene har 
foregått på ettermiddag- og kveldstid på torsdager, med noen ekstra 
økter før  og samtlige deltagere har stått på for hverandre. Proses-
sen fram mot en stor oppsetning var lang og innholdsrik, og vi tror at 
alle som fikk se og oppleve Grease ble imponert, og ikke så rent lite 
stolte over resultatet.  

Torsdag 2. April var det klart i kulturhuset Rojales. Mye folk møtte opp i 
de store og flotte lokalene, og pulsen steg merkbart bak sceneteppet. 
Men fra første replikk og tone var aktørene superproffe! Det var veldig 
bra stemning og trøkk under hele forestillingen, og med eget band som 
spilte de fleste fengende låtene ble det en minneverdig opplevelse. Utro-

lig gøy å se hva engasjerte og ivri-
ge ungdommer får til i fellesskap! 
Det er umulig å prøve å referere 
høydepunkter og innsatser under-
veis, for de stod i kø. Men det vil 
forhåpentligvis bli mulig å få en 
versjon på DVD tilgjengelig etter 
hvert.  
 Underveis har mange i skolemiljøet bidratt med sin 

iver og kompetanse for å få det hele i havn – sammen får vi til alt! Og hvem vet, kanskje har vi 
nå fått en ny flott tradisjon ved DNSR som vi kan gjenta med nye musikalske utfordringer til 
neste skoleår?   

 

Ungdomsklubben, et samarbeid mellom 
DNSR og Sjømannskirken i Torrevieja, 
startet i vinter opp et prosjekt for å 
sette opp musikalen Grease. Gjennom 
store deler av skoleåret har en enga-
sjert gjeng fra 8. klasse til vg2 vært i    
gjennom øvinger med koreografi, sang, 
manus og musikk. 

   Grease is the word! 
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SKOLENYTT 
Spansk fagdag for ungdomsskolen 

 
Onsdag 11. mars dro alle elevene 
på ungdomsskolen på spansk fag-
dag til Elche. Første del av dagen 
ble benyttet til å innhente infor-
masjon til bruk for å svare på opp-
gaver senere på dagen, og elevene 
ble satt i grupper på kryss og 
tvers av sine vanlige klasser. Der-
etter ble det tid til arbeid som 
resulterte i muntlige presentasjo-
ner senere på dagen. Det ble også tid til et besøk på Museo de Festa, 
som tar for seg historien bak El Misterio, som oppføres i Basilica de 
Santa Maria hvert år i august. Det ble det også tid til et besøk i ba-
silikaen og tårnet, der man kan se hele byen og de flotte palmeskoge-
ne. Både El Misterio og palmeskogene står i dag på Unescos verden-
sarliste. 
Siste del av dagen ble brukt til muntlige presentasjoner, og elevene 

viste stor interesse og gode ferdigheter i muntlig spansk. Dagen ble avsluttet i El Parque Muni-
cipal, der den siste gruppa la frem sitt fremlegg. 
Faglærerne vil takke for en flott dag med masse læring utenfor klasserommet. Vi vil også takke 
foreldrene for kjørehjelp til og fra Elche. 
Bente, Lise og Kai. 

Bingo på DNSR 
Onsdag 22. april arrangerte 10. klasse bingo på skolen. 
Det hele startet kl. 18.00, og til tross for et fantastisk 
vær var oppmøtet godt. Det ble gjennomført fire runder 
og bingosedlene gikk unna som varmt hvetebrød. Vi var 
utsolgt i alle rundene og det var til og med enkelte som 
ikke fikk kjøpt. I pausene hadde vi salg av kaker, vafler, 
brus og kaffe på kjøkkenet. Kvelden var veldig trivelig 
med mye godt humør og noen herlige bingoutrop. Det var 
også veldig hyggelig å se hvor flinke foreldre og elever 
var til å hjelpe til når kvelden var ferdig. 

10.klasse lager årbok! 
Nå har elever og lærere i 10. Jobbet på spreng for å få ferdig ÅRBOKA 
08-09. Det blir et utsøkt stykke litteratur til glede for alle og enhver. 
Vi har skrevet artikler om alt mulig som har skjedd gjennom året og 
hver klasse er presentert med tekst og bilder. Vi håper så mange som 
mulig kjøper boka når den kommer for salg den 17. Mai J 



UTESKOLE I GUARDAMAR 
Torsdag 23.april var 1.-til 4.trinn på uteskole på stranda i Guardamar.   
Målet for denne turen var å lære om vann og å leke og ha det gøy sammen. 
Først lekte vi en lek som het mo-
lekylleken. Vi hadde lært litt om 
molekyler og atomer på forhånd 
og dette repeterte vi før vi be-
gynte å leke. Leken går ut på å 
leke vann (H2O) som flytende, 
snø, is og som damp. 
Så var det tur for å gå sammen i 
grupper og lete etter vann. Det 
høres kanskje litt rart ut å lete 
etter vann på ei strand. Men det var 
ikke så enkelt. Vi måtte nemlig grave 
oss ned i sanda helt til vi kom under 
vannets overflate!  
Dermed piplet vannet opp i hullet.  

Altså, vi gikk løs på oppgaven med stor iver. Det var veldig 
spennende å grave etter vann, nesten som å grave etter gull! 
Høy og ellevill jubel hørtes fra gruppene da de endelig, etter 
hardt arbeid og godt samarbeid, nådde havet under sanda og 
vannet begynte å piple opp! Vi lagde også renner fra gropene 
våre og ut i havet. Noen lagde også renner fra en grop til en annen. På skolen hadde vi laget en 
vannmølle og denne skulle vi teste ut på stranda. Det var ikke så enkelt å få vannmølla til å gå 
rundt, for det var litt vanskelig å få nok vann til å renne i rennene våre.  
Takket være en elev som husket hvordan man brettet papirbåter, fikk vi også laget dette og tes-
tet flyteevnen til disse båtene.  
Vi hadde en strålende dag, både solen, elevene og de voksne strålte og hadde det veldig gøy samti-
dig som vi lærte mye.  

Mat og helse: Vi baker boller 
Ja, så moro er det med fag! Skal vi tippe av 
responsen var bollebaking et populært inn-
slag for 6. og 7. Klasse. At ikke all deig ender 
opp som boller kan vi leve med, så lenge enga-
sjementet og humøret på kjøkken og klasse-
rom er så til de grader positivt. Her er det 
mange som kan bidra på kjøkkenet framover. 

 


