God jul!
Nr 8
2012

I denne utgaven av skolenytt kan du lese om en travel måned fylt med mange
trivelige aktiviteter. Helt på tampen av året bruker vi anledningen til å ønske
alle en riktig god jul og et godt nyttår. Alle de som skal nyte juleferien på
sørlige breddegrader oppfordres til å få med seg opptog den 5. januar i for
eksempel Torrevieja eller Rojales. Da feires Reyes, de hellige tre kongers
dag. I den forbindelse er det tradisjon at spanske barn setter ut skoene sine
og om de har vært snille vil kongene legge igjen en gave i løpet av natten.
Ha en flott høytid og så ses vi på nyåret!

Denne uken har Soy UB, ungdomsbedriften til Vg3, salg av sine
produkter. Etter et halvt år med intens jobbing, har endelig Soy UB fått
produsert produktene sine, og de er
nå klar til salg. Soy UB tilbyr to flotte t-skjorter, og en hettegenser alle med et eksklusivt design. Prisen
på t-skjortene er 20 Euro, og hettegenseren selges for 35 Euro.
Det er et begrenset lager med produkter, og vi anbefaler derfor alle til
å være raskt ute. Salget vil finne
sted torsdag i storefriminuttet og
klokken halv tre. Det vil også være et
moteshow med fremvisning av produkter, god musikk og en flott konferansier. Vi håper derfor flest mulig
vil finne veien til moteshowet for en
eksklusiv og flott opplevelse.
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Soy UB har salg!

Hettegenser 35 euro.

Eksklusive produkter for salg.
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Post@norskeskolen.com
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Stillingens størrelse vil kunne variere fra 30-70 % i løpet av skoleåret, fordelt på 5 dager pr uke.
Vi søker en kreativ medarbeider med pågangsmot, kompetanse og ikke minst
fleksibilitet til å kunne jobbe og trives i en 1.-13.-skole med elever fra 6- 20
år.
Vi kan tilby en annerledes skolehverdag hvor skole og jobb kanskje opptar
en større del av ditt liv enn du har vært vant med. Et flott arbeidsmiljø,
hvor du selv har et bevisst forhold til å bidra til trivsel og gode arbeidsforhold.
Relevant utdanning og praksis fra tilsvarende arbeid er en fordel.
Søknad sendes rektor signy.munkeby@gmail.com innen 20.12.2012.
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3. og 4. trinn til brannstasjonen i Torrevieja
Tirsdag 11.12.12 hadde 3. og 4. trinn en super tur til brannstasjonen. Vi lærte mye nytt og fikk se mye spennende. I det vi
startet omvisningen gikk alarmen, og nesten alle brannmennene forsvant ut på uttrykning. Heldigvis var det ikke noe alvorlig og de kom raskt tilbake igjen, slik at vi fikk tatt en nærmere titt på brannbilen. Elevene fikk utforske brannbilen
samt å prøve diverse utstyr dette vakte stor begeistring.

Flott tur med en flott
gjeng.

Søk skoleplass for 2013-2014.
Elevene vil få med seg et skriv hjem første skoleuke etter jul,
og det er bindende påmelding. Vi har stor pågang så vi ber om
at dere benytter julen godt slik at dere kan ta en avgjørelse allere
de i januar. Det eksterne inntaket starter 1.februar.

Aktiviteter i januar
Mandag 7. januar: Første skoledag etter jul.
Tirsdag 8. januar: Forberedelsesdag i norsk for 8.-10. trinn.
Onsdag 9. januar: Heldagsprøve i norsk for 8.-10. trinn.
Fredag 11. januar: Heldagsprøve i norsk for 8.-10. trinn.
Mandag 14. januar: Forberedelsesdag i engelsk 8.-10. trinn.
Tirsdag 15. januar: Heldagsprøve i engelsk 8.-10. trinn.
Torsdag 17. januar: Heldagsprøve i matematikk 8.-10. trinn.
Fredag 25. januar: Terminslutt.

Tusen takk til FAU!
Denne måneden kom FAU på besøk og
hadde med seg mange gaver til klassene.
Det var blant annet fotballer, håndballer, basketballer, hoppetau, hoppestrikk
ulike spill. Klassene ble kjempeglade og
elevene storkoser seg nå ute i friminuttene med alle de nye tingene.

og
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Blokkfløytespilling på 5. og 6. trinn
Eirik og klassen spiller blokkfløyte hver morgen og i musikktimene.
Klassen var kjempeflink da de spilte blokkfløyte på
morgensamlinga mandag 3. desember.

Luciafeiring
1. og 2. kl baket “lussekatter” til luciadagen. De var alle
meget flinke på skolekjøkkenet!
I tillegg øvde de på lucisangen noen dager i forveien.
Torsdag 13. desember var alt klappet og klart! Alle elevene møtte opp meget forventningsfulle med pene hvite
kostymer. De ble også pyntet opp med litt glitter og
byttet på å holde i
levende hvite lys og
kurver med de gode
lussekattene i... De
gikk så utrolig fint
på rekkene sine og de sang aldeles nydelig i alle klasserommene.
Etter besøk hos alle klassene gikk turen videre til sykehjemmet i
Torrevieja. Foreldre stilte velvillig opp som sjåfører. På sykehjemmet ble de tatt imot med åpne armer. Barna sang meget fint der!
Som belønning fikk de en godterigave hver....
Etter endt besøk, tok vi med oss belønningene våre og dro til Europaparken. Der nøt vi resten av skoledagen i stor sol og deilig temperatur. Barna lekte godt og så ut til å ha det meget bra!
Tusen takk til alle foreldrene som hjalp oss med å gjennomføre
denne flotte dagen!

Joggedag på DNSR,
La carrera contra el hambre
Tirsdag 4. desember var det joggedag på DNSR.
Alle elevene betalte inn en liten pengesum som
startkontingent. Vi hadde satt av de to siste øktene
av skoledagen og startet med oppvarming på banen.
Deretter bar det ut i parken hvor en rundløype på
ca. 500 meter var merket. De raskeste løp 10-12
runder på de 30 minuttene løpet varte. Super innsats av alle! Inntektene fra joggedagen, 202 euro, er
satt inn på kontoen til Accion contra el hambre som blant annet driver sin virksomhet i Den sentralafrikanske republikk og Sahelbeltet (landene rett sør for Sahara).
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Utedag i Callosa
Onsdag 12. desember var 5. og 6. klasse på
tur til Callosa. Det ble en kjempefin utedag
med matte, musikk, gym og naturfag. Spesielt naturfagsoppgave ble en populær aktivitet. Elevene lagde seg trådtelefoner.

1.-4. trinn i Pinjeskogen fredag 14.12.12
Hele småskolen var i Pinjeskogen på fredag for å jakte på skogsnissen. Vi så
ikke nissen, men klærne han hadde til tørk. Vi var så heldige at vi alle sammen fikk en gave hver…. mmmmm sjokolade 
Det var også en julerebus lagt ut som poster.
Elevene var kjempeflinke til å jobbe sammen i
grupper, mange riktige svar. I tillegg hadde vi
supert vær.
Vi hadde også med oss fantastiske
foreldre som hjalp oss med grilling, og resten av foreldregruppa kom med kaker på slutten.
Takk for en fantastisk dag :-)

Eget talkshow på DNSR
Vg3 har de siste ukene jobbet iherdig med å lage
et talkshow i faget medier og informasjonskunnskap. Talkshowet dekker 1/3 av kompetansemålene i faget, og elevene har hatt ulike roller under
produksjonen. Vi er stolt av å kunne presentere
et kvalitetsmessig godt resultat, og elevene har
kost seg med produksjonen.

Det har vært en variert og spennende skolehverdag, og alle har
fått ett innblikk i ulike prosesser rundt det å skape et talkshow. Temaet denne gang har vært jul, og programmet er derfor preget av dette.
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Juleverksted
På tirsdag var det juleverksted
for hele barneskolen og ungdomsskolen. Det var hektisk aktivitet
hele dagen og det var mange blide
fjes å finne. Spesielt stas var det
at FAU stilte med julegrøt til alle
store og små. Noen heldige fant til og med en mandel og fikk en liten
overraskelse.
Ungdomstrinnet var både i det
musikalske og matematiske
hjørnet. Det ble laget julesanger og mange fine geometriske
juledekorasjoner. Til lunsj fikk
vi servert nydelig julegrøt fra FAU. Dette ble en riktig trivelig
dag!

Fagtur til Torrevieja
Tradisjonen tro reiste elevene på ungdomsskolen i går til Torrevieja for å se årets julekrybbe. Julekrybben, eller ”El Belén” som den heter på spansk, blir satt opp av stort sett alle
spanske familier i juletiden og er utvilsomt en av de sterkeste
juletradisjonene i Spania. Julekrybben i Torrevieja er enorm,
så den er utvilsomt en stor attraksjon i førjulstiden.
Læreplanen i fremmedspråk har som ett av sine mål å fremme
læring om språkområdets kultur og festtradisjoner,
og i går byttet elevene ut lærebøkene med levende
kultur bare få minutter fra klasserommet.
Skikken med julekrybbene kan spores tilbake til det
13. århundret da Frans av Assisi skal ha laget en
installasjon med mennesker og dyr for å illustrere
Jesu fødsel.
Vi er helt avhengige av kjørehjelp ved slike ekskursjoner, så faglærerne ønsker å takke alle foreldrene som hjalp oss denne dagen.
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Ungdomsskolen på glattisen
Ungdommene var bokstavelig talt høyt og lavt i ishallen i Elche. Da
vårt ungdomsfølge ankom ishallen var den ispedd 4 unge lovende
kunstløpere som virkelig kunne sine saker. Sjokket over å få 18
ustødige ungdommer inn i ishallen ble tydeligvis litt for mye for
dem. De forsvant en etter en. At vi tok for stor plass får så være,
men ungdommene storkoste seg på isen. Her hadde vi en del Bambi’er, men skolen kan også vise til meget kompetente skøyteløpere
som etter all sannsynlighet har en fremtid på skøytebanen. Dette
skal gjøres igjen.

Lysmesse
Tradisjonen tro ble den stemningsfulle lysmessa holdt 04. desember i sjømannskirka og som vanlig fikk 7. klasse være med å hjelpe til med gjennomføringen og å bidra med gjennomføringen.
Klassen bidro både med å ringe inn til gudstjenesten, lysprosesjonen, offergaver og
tekstlesing. Onsdag formiddag, i forkant av
sjølve messa, tok derfor klassen turen ned
til kirka for å øve gjennom programmet. Det
å lese en tekst på ordentlig i kirka med mikrofon, er noe annet enn å øve på den i lekse
eller lese på skolen. Derfor var det trygt og godt at klassen var nede i
forkant og øvde gjennom programmet. Samtidig fikk også klassen omvisning i kirka av prest Odd Inge Tangen. Der fikk vi vite litt om historien til

Hjemmelaget marsipan på ungdomsskolen
Sist onsdag laget skolen hjemmelaget marsipan. Med god hjelp fra en
kompetent og rutinert Cathrine Herrmann fikk vi den tekniske støtten
vi trengte. Når en marsipanebaker, baker marsipanekaker tar man først
litt knuste mandler og en dose med melis. Og når dette er blitt rørt så
er det første man må gjøre er å røre hele deigen med et brett med eggehvite?? Var det ikke det brett
da? For å si det sånn så ble det en
søt kveld med både sjokoladekuler,
marispangriser og mange forskjellige kunstneriske varianter av marsipan. Dette kan anbefales på det
sterkeste.

Den Norske Skolen i Rojales - Ciudad Quesada.

SKOLERUTE 2013-2014
Måned: Kommentarer:

Antall dager:

August

1.skoledag elever: mandag 26.august, kl.10.00
September
Oktober

21

Januar

Høstferie for elevene onsdag 9.-tirsdag 15.okt
Seminar for ansatte ved de norske skolene i Europa.
Fri fredag 1.november, Alle helgens dag/Dia de todos los Santos
Fri fredag 6.desember: Dia de la Constitución
Siste skoledag før jul, fredag 20.desember
1.skoledag etter jul, tirsdag 7.januar

Februar

Vinterferie fredag 21. og mandag 24.

November
Desember

Mars

5

Fri onsdag 19.mars: San José/farsdag.

18
20
14
19
18
20

April

Siste skoledag før påske fredag 11.april
Første skoledag etter påske, tirsdag 22.april

Mai

Fri torsdag 1.mai.
Lørdag 17.mai obligatorisk skoledag 1.-10.kl/ Videregående avspasering for kvelds- og ettermiddagsaktiviteter.

22
Vgs 21

Siste skoledag før sommerferien, fredag 20.juni

15

Obligatoriske ettermiddags- og kvelds aktiviteter:
Lysmesse, vernissasje, juleavslutning, overnatting,
karneval, fredsmarsj, julegrantenning ol
Teamene avgjør hvilke aktiviteter som skal være
obligatoriske.

2
Vgs 3

16

Juni

Totalt

190

Spanske helligdager:
12.okt: Virgen del Pilar/Columbusdagen/”nasjonaldag”, 1.nov: Alle helgens dag/Dia de todos los Santos, 6.des: Dia de la Constitución/”nasjonaldag”, 8.des: Dia de la Inmaculada , 6.jan: Hellige 3 kongers dag, 19.mars: San José/farsdag.

