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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 

God jul og godt nyttår! 

 
Vi har hatt en trivelig førjulstid her på skolen, men mange artige aktiviteter og 

høyt læringstrykk. Det nærmer seg juleferie, men terminslutt kommer raskt på 

nyåret og det har vært viktig å ha fokus på faglige ting i tillegg til julekosen. I 

dette nummeret kan du blant annet lese om juleverkstedet og lysmessa, men få 

med dere datoene for heldagsprøver også.                                                                                      

 

Vi ønsker alle en fantastisk juleferie,  

og VELKOMMEN tilbake tirsdag 7.januar kl.09.00! 

         Lysmesse 11. desember 
Tradisjonen tro var det 7. klasse som hadde ansvar 

for å hjelpe til under lysmessa. Vi fikk oppgaver som 

å lese høyt i kirka, tenne lys, samle inn kollekt og å 

gå i prosesjon. Vi har brukt tid på skolen til å øve, og 

vi var også vært i kirka og øvd der. Vi bidro alle i lys-

messa, og mange på flere ting. Vi klarte oppgaven 

kjempegodt! 

 

 

Accion contra el hambre                   
Torsdag 5. desember samlet alle elevene 

seg på fotballbanen for å varme opp til 

årets skolejogging. De spente elevene hop-

pet og danset til Lenes rytmiske øvelser. 

Gode og varme, gikk alle elevene til parken 

for å gjøre årets innsats. 

Hver elev kunne betale € 2 for å være med 

på kappløpet mot sult. I år skulle pengene 

samles inn til Bangladesh. Elevene la penge-

ne i kassa og begynte å løpe, gå, hinke eller 

jogge. Man kan lese mer om aksjonen  på: 

www.accioncontraelhambre.org  
 

http://www.dnsr.no/index.php?groupid=&contentid=529
http://www.accioncontraelhambre.org
http://www.accioncontraelhambre.org/
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                  Tur til Belèn i Torrevieja 

Torsdag 12. 12 dro 3. og 4. klasse på 

tur inn til Torrevieja for å se på Be-

lèn. Vi hadde strålende vær og alt lå 

til rette for at det skulle bli en su-

per dag. Eleven studerte Belèn og 

skrev og tegnet det de så. Elevene 

lekte og koste seg masse. Vi gikk 

også en runde i kirka og studerte de flotte bildene og altertavlene. Vi 

avsluttet dagen på Valor med kakao og churros. Atter en gang en fantat-

sisk tur med 3. og 4. klasse. 

Smakfull julefrokost på 5. og 6. trinn 

Adventstiden ble markert med en felles frokost for 5. og 6. klasse. Det var litt felles 

arbeid med å ordne bord og pulter før klassen kunne kose seg med en herlig frokost! 

Stearinlysene ble tent og maten ble lagt på bordet. Elevene hadde tatt med seg litt 

pålegg hver, sammen med brød, melk og juice. Paprika, agurk, brunost, leverpostei, 

egg, gulost og salami, alt like populært. Noen av elevene hadde også med seg kakao, 

noe som varmet godt i det kalde været. Alle var enige om at dette var en koselig dag 

på starten og de fleste spiste mer enn til vanlig.   

                                     

St Lucia 2013 

 
Første St.Lucia oppdrag i år var på lysmessen i kirken på ons-

dag. På selveste St.Lucia dagen  var vi rundt om på hele skolen 

før vi dro til Casa Verde, et eldresenter sør for Torrevieja.  

Travel dag med flinke barn. 

                                                                                Juleverksted 
 

Hva får du når du samler kreative og juleglade barn, ungdom og voksne sammen??? Jo, juleverksted på DNSR. 

Denne fine før-julstradisjonen er nok kommet for å bli. 

1.-10. klasse var delt inn etter eget ønske,i 2 grupper, musikk og kunst og håndverk. Uansett hvilken av disse 

gruppene man var på skulle alle også innom kjøkkenet for å bake pepperkaker. 

Dagen gikk veldig fort, det var nesten så vi glemte å ta friminutt. 

 

Tradisjons tro kom FAU innom med nydelig risgrøt da det begynte å nærme seg lunsj, 

slik at sultne julemager fikk litt påfyll før siste innspurt med strikking, julekortliming, 

pepperkakebaking, musikk, sang og filtklipping stod for tur. 

 

Dette var en kjempedag - som vi allerede ser fram mot til neste år igjen!! 
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                             Tur til Elche! 

 
Mandag 9. desember reiste 7. klasse til Elche. Vi koste oss i 

palmeparken og hadde en omvisning inne i basilikaen. Kontras-

tene er store mellom protestantiske og katolske kirker!  

 

 

Det morsomste ble en spontan aketur som vi fikk 

prøve gratis. Veldig kjekt å dra på tur! 

                                             Hilsen oss i 7. klasse.  

Reiselivsmesser 2014 

 
Skolen har i flere år profilert seg på reiselivsmessen i Lillestrøm, de senere åre-

ne i Oslo på Telenor Arena, Fornebu. I 2014 vil du finne skolen på stand både i 

Oslo (Telenor Arena, Fornebu) 10. – 12. 

januar, Vestfold (Tønsberg messeområ-

de) 25. – 26. januar og i Stavanger 

(Åsenhallen på Sola) 1. – 2. februar. Mes-

sene er godt besøkt og det er mange som 

besøker stand vår, både tidligere familier 

og elever og fremtidige familier og ele-

ver. Vi opplever det som en fin måte og 

markedsføre skolen på.  

 

 

Heldagsprøver på ungdomstrinn 

 
Onsdag 8.januar: forberedelse engelsk 

Torsdag 9.januar: heldagsprøve engelsk 

Fredag 10.januar: forberedelse norsk 

Mandag 13.januar: heldagsprøve norsk hovedmål 

Tirsdag 14.januar: heldagsprøve norsk sidemål 

Fredag 17.januar: heldagsprøve matematikk 

Heldagsprøver på vgs 

 
Onsdag 8.januar: Heldagsprøve norsk hovedmål. Vg1, 2 og 3.  

Fredag 10.januar: Heldagsprøve spansk vg1 og vg2. Norsk 

sidemål vg3.  

Tirsdag 14.januar: Forberedelsesdag i markesføring vg3. 

Forberedelse engelsk vg1.  

Onsdag 15.januar: Heldagsprøve engelsk vg1, norsk sidemål 

vg2 og markedsføring vg3.  


