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Vi er klare for andre termin!
Januar har vært en ekstra travel måned for mange av elevene. Ulike heldagsprøver og halvårstester er vel gjennomført, og halvårsvurderinger og karakterkort er delt ut. Nå ser vi fram til en periode med vanlig undervisning igjen :-)
Det har likevel skjedd en del andre ting her på skolen i januar.
God lesning
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Reiselivsmessen på Telenor arena i Oslo 10-13. januar
Også i år var skolen representert på reiselivsmessen i Oslo. De to siste
årene har messen vært på
Telenor Arena og besøkstallet har det vært lite å
utsette på. Signy og Ninnette som deltok på messen møtte mange innterresenter, tidligere elever,
deres familier og tidligere
ansatte. Inntrykket er at
det er mange som synes
det er fint å få direkte
kontakt med noen fra skolen, dersom man vurderer
å søke plass på en norsk
skole i utlandet. Og det er
mange spørsmål de ønsker
svar på i den forbindelse.
Ellers var det i år en stor
glede og ha med seg vgs
sin Gangnam Style video i
markedsføringen, samtidig som vi arbeidet med å få opp stemmene. Og parallelt
som det ble arbeidet på full spreng her ned i Spania også med å rekruttere stemmer.
Godt jobbet folkens!

Utsatt frist på tegnekonkurransen

I forbindelse med årboka tar vi fortsatt i
mot forslag til tegning som skal få komme på
forsiden.
Fristen for å levere tegning var opprinnelig
DEN NORSKE SKOLEN satt til 19. januar, men den er nå forlenget
i ROJALES - CIUDAD
til fredag i uke 6, som er 8. februar.
QUESADA
Så folkens, det er fortsatt tid!! Husk at tegningen må ha noe med skolen vår å gjøre,
Telefon/fax
samt knyttes til både det spanske og norske.
+34 966 719 684
+34 966 719 806
E-post:
Post@norskeskolen.com
Hjemmeside:
www.dnsr.no

Hilsen 10.klasse
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50-tallsdag
Tirsdag 22/1-13 dukka det opp mange forventningsfulle 5 og 6
klassinger. De fleste hadde funnet seg tidsriktige antrekk og
var virkelig et fargerikt innslag i en vanlig skolehverdag.
Jentene neiet og guttane bukket til sine lærere på morran.
Stilte seg fint bak stolen og ventet med å sette seg til de fikk
beskjed om det. Det ble fader vår, pugging av salmevers og
multiplikasjonstabellen. Diktat og latin sto også på timeplanen.
For ikke å snakke om muntlig gramatikk i norsk med
Herr Cederbrand. Klassen ble selvfølgelig kjønnsdelt og
vi hadde om skikk og bruk. Store forskjeller mellom
jenter og gutter. Det ble en morsom og lærerik dag for
store og små. Alle var glad for at de ikke hadde så
strenge lærere. Litt skuffa over at vi ikke slo dem med
linjal, var det noen som ga uttrykk for.

Yrkesmesse på DNSR
Da er det straks klart for årets yrkesmesse og vi trenger
som vanlig foresatte som kan tenke seg å stå på stand for
å besvare spørsmål knyttet til et yrke. Dagen er fredag
8.februar fra kl.12.15 til 14.15 i hallen på skola.
Videregående deltar med temaer som lånekassen, utdanning i utlandet, militæret med mer. 10.klasse deltar med
god informasjon om de forskjellige utdanningsprogrammene på videregående skole og 8. og 9.klasse jobber med yrker som ikke blir dekt av de foresatte som kommer.
Foresatte som kan tenke deg til å stå på stand for å informere om sitt yrke (lønn, konkrete arbeidsoppgaver, arbeidssted, arbeidstid med mer), kan ta kontakt via utdelt skjema eller sende mail til
bente.halvorsen5@gmail.com.
Vi håper på en vellykket messe i år også!

Aktiviteter i februar
6. februar: Barntrinnet feirer samisk nasjonaldag.
6. februar: Karneval på Åpen skole.
8. februar: Yrkesmesse for ungdomsskolen og videregående.
13. februar: 10. klasse arrangerer bingo på Åpen skole.
15. februar: Fri
18. februar: Fri
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Juletrefest
Stemningen var høy blant de oppmøtte i sjømannskirka på denne fine januarkvelden. Vi fikk servert julesanger, julekaker, julekaffe og en herlig julefortelling fortalt med innlevelse av Solveig ettåring. Loddtrekningen, som av mange var høydepunktet gikk stødig for seg, og det ble mange fornøyde vinnere. Men
mest av alt var julestemningen, drøsen og kosen som satt preg på denne kvelden. Det ble også arrangert
en konkurranse hvor det gjalt å få hentet diverse ting fra publikum. Både smykker, penger og sure sokker
ble lagt på bordet, og konkurranseinnstinktet var meget høyt. Til slutt var det den tradisjonelle julestregangen som har gikk mang en juleganger ballansetrøbbel idet folkemassen trosser gravitasjonskreftene
og roterer rundt grana i full fart. Dette var en fin avslutning på julen.

Soy UB lanserer nettbutikk!

Soy UB har nå lansert nettbutikk på sin nettside, soyub.com. Her er det mulig å kjøpe våre produkter, men siden er også en flott måte å holde seg oppdatert på nyheter om bedriften og nye kolleksjoner.
Daglig leder Margrethe Havgar forteller at de ansatte i
Soy UB er veldig fornøyd med både det nye designet på
nettsiden, men også nettsiden som nå fungerer optimalt. "Vi er kjempe glad! Dette har vi gledet oss til
lenge, og vi håper nå at våre potensielle kunder tar turen innom og ser våre flotte produkter."
Soy UB håper nå at salget øker, og at de nye kolleksjonene vil bli motatt med entusiasme av kundene. Så
hold deg oppdatert på både www.soyub.com og Facebook siden som du finner under "Soy UB"

Dramatisk på ungdomsklubben!!!
Det ble en høydramatisk bowlingrunde på onsdagens bowling på
Habaneras. 16 bowlingsugne ungdommer og 3 ungdomsledere kastet seg inn i bilene og kjørte ned til Habaneras i håp om å ta trofeen hjem. Forhåndsfavoritt Fiskå, fikk uventet hard motstand
av Soveig og Jan Robin i 10'ende. Strike på strike kom rullende,
men til slutt stakk Fiskå av med seiren med 101 poeng. Det utspant seg derimot dramatikk på nabobanen hvor blant annet
Emma og Elise var deltakere. Emma satt med finalekula i hånda med bare 8 poeng bak Fiskå. Første kule
drog ut til høyre og havnet i banegrøfta. Siste kule skulle settes, men Emma hadde spist for mye chips,
og av den grunn fått uventet mye fett på fingrene. Dette glemte hun helt ut og ballen fikk ikke den rette
"sidespinn" som hun ønsket og kula havnet ned i grøfta for andre gang, og dermed stakk Fiskå av med
seieren. Det ble heftige protester blant deltakerne da det gikk rykter om at noen hadde tilsatt ekstra
olje i chipsen til Emma. Ingen fikk dette bekreftet, men det ble funnet diverse oljeekstrakter i bowlinghansken til vinneren, som forøvrig ikke er tilgjengelig for kommentarer.
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DNSR på topp i TV2-kåring!
De færreste har vel gått glipp av at VG2 har laget en egen versjon av landeplagen til den koreanske artisten PSY. Først dundret det over høyttalerne på skolen mens vi galloperte rundt og øvet inn dansen i klasserommet og
ute i skolegården. Deretter ble filmen vist på morgensamlingen en dag i
oktober. Filmen gjorde raskt suksess på Youtube og ble sett 15 000 ganger
i løpet av kort tid. Da oppmerksomheten begynte å dabbe av trodde vel de
fleste av oss at vi var ferdige med Gangman for godt. Men den gang ei
Jubelen stod fullstendig i taket da en representant for skoleledelsen kom
inn i klasserommet og fortalte at TV2 hadde ringt og ønsket å ta med videoen vår i en kåring av landets beste Gangnam-parodi. Siden har det vært
mye moro. Takket være entusiastiske elever, foreldre og andre som har
stemt oss frem gikk vi av med seieren i TV2 sin uhøytidelige konkurranse.
Signy og Ninette forteller at videoen ble flittig brukt under skolen stand på reiselivsmessa sist uke.
Gjennom all spredning i sosiale medier og med pressedekning fra
TV2 har skoleprosjektet bidratt med kjærkommen markedsføring
av skolen.
Gratulerer til alle som har bidratt i VG2 og takk til alle som har
stemt på videoen!
Se artikkel på tv2.no her: http://www.tv2.no/underholdning/-vi-plaget-vettet-av-de-andre-paa-skolen3964944.html

1. og 2. trinn lager roboter

Mange ivrige elever går inn for arbeidet med liv
og lyst.

