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Siste innspurt
Tiden løper i fra oss og selv om mai har vært kaldere enn vanlig, er vi i ferd med å gå
mot sommer. Videregående og ungdomsskolen er godt i gang med sine avsluttende
heldagsprøver og eksamener, mens barneskolen legger inn siste faglige innspurt. Nå
ser vi fram til en koselig avslutning på året og klassene er i ferd med å snekre sammen et supert program til sommeravslutningen onsdag 19. juni. Da ønsker vi store og
små velkommen til å dele kvelden med oss.
Nancy
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Dagen startet i Sjømannskirka med tale og nedlegging av blomsterkrans. Folketoget
startet ved havna i Torrevieja og gikk opp til "parque de naciones" som tidligere år.
Årets russekull klarte også å sette sitt preg
på toget som besto av festglade elever og
voksne. Korpset spilte og danset oppover
gatene og bidro til at det ble en fin spasertur. I parken var det salg av is, brus, pølser
og lodd. Premien var et ekte saltskip. Barneskolen underholdt med sanger. Dagens taler
var justis- og beredskapsminister Grete Faremo. I tillegg var det musikk med korpset.
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Etter parken var det aktiviteter, matsalg, underholdning og loddsalg i Sjømannskirka. Grete Faremo talte
her også. I tillegg bidro hennes mann, skuespilleren
Magne Lindholm, med sang. De sang også en duett sammen. En fin feiring av nasjonaldagen i stålende sol som
vanlig :)
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Å være russ på DNSR
Ingen videregående uten en russetid, men hvordan oppleves
det å være russ i Spaina?. Fredrik Borgsten forklarer: Å
være russ i Spania er ganske annerledes enn å være russ i
Norge. Omgivelsene utenfor skolen skjønner jo lite av hva vi
holder på med. Vi har også få medruss å spille på, så det interne samholdet i gruppa blir veldig viktig. I og med at vi går
på en 1-13 skole er selve skolesituasjonen annerledes enn for
de fleste russ der hjemme i Norge. Gjennom vår russetid
har vi hatt blant annet hatt russetreff, russedåp, russefrokost og vannkrig med de andre elevene på videregående. Og
så har alle barna på skolen preget tiden med sine mange
spørsmål om russekort. Morsomt! Russetiden startet allerede 19. april med russedåp i Guardamar, og endte i slitne, men
livlige russ i 17. mai toget. I løpet av denne perioden har vi vært i Benidorm, og besøkt de videregående
elevene ved Den Norske Skolen på Costa Blanca. Vi fikk møte mange nye mennesker, og lørdagen hevdet
Amina seg i russerebusen, og gikk sammen med en russ fra DNCB av med seieren i rebusen. Selve 17. mai
var det russefrokost hos russepresidenten vår, Lotte, med god mat, flott stemning og et fantastisk vertskap. Til tross for en annerledes russetid, har vi fått gjennomført den tradisjonelle krigen, spesielt med
VG1. Hele skolen var torsdag 16. mai vitne til at mange av elevene i VG1 ble ført ut i parken, og påførte
diverse bakeverk, til stor glede for resten av elevene. Det gikk også andre veien, og dagen kuliminerte
med at russens doktor, Fredrik, ble dekorert i diverse syltetøy og andre ingredienser som luktet helt
forferdelig. Vi takker skolen for god støtte, og forståelse, i vår russetid.

Leirskole
6. og 7. mai var 1.-7. trinn på leirskolen La Loma mellom
Santa Pola og Elche. Leirskolen ligger i idylliske og landlige omgivelser - et stort og fint område, godt skjermet
fra trafikk og annen bebyggelse. Vi var superheldige
med været, og fikk to dager i strålende solskinn med
sommerlige temperaturer.

Elevene fikk klatre, padle, spille fotball, skyte med pil og
bue, bake, mate dyr og slå seg løs på diskotek. Det var to
hektiske dager med tett program, en del venting og senere leggetid enn vanlig, noe som resulterte i trøtte og slitne unger i etterkant. Til tross for at ikke alle aktivitetene
gikk som forventet, grunnet en misforståelse i forhold til
bestillingen, var det mye moro, godt humør og mange, store smil å se.
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Fysisk aktivitet, svømming og strand!
Torsdag 23. mai dro 8. og 9. klasse til svømmehallen med innleid profesjonell instruktør. Hakeem viste oss de ulike svømmeartene og startstup, og slo oss deretter grundig i en stafett der de to andre lagene var 5 og 6 personer, mens Hakeem svømte alle distansene alene.

Etter svømmehallen ble kursen satt mot stranda. Der ble det organsiert et
mini MesterMøte med ulike aktiviteter. En flott dag med god innsats, fysisk
aktivitet og mange flotte smil!

Flott underholdning
Musikkglade ungdommer fikk mulighet til å vise frem sine talenter på årets musikkfest. I forkant hadde vi vært så heldige
å få mulighet til å kjøpe inn nytt musikkutstyr, og dette kom
virkelig godt med. Nye trommer, PA – anlegg, gitarer og forsterkere var i aksjon denne musikkaften. Det hele startet meget bra, og da værgudene ikke var på vår side, var det ikke
annet å gjøre enn å flytte arrangementet inn. Her fikk publikum høre akustiske perler og se musikalsk
koordinasjon på høyt nivå av koppejentene på skolen. Gi disse jentene hver sin kopp og en sang, og de tryller frem de tøffeste koppesangene som finnes. Vakker vokal, herlig gitarspilling, beatboxing, bassing,
tromming og perkusjon ble utført med presisjon og innlevelse denne musikalske aften. Vi gleder oss til
neste anledning.

Alternativ skoledag
Torsdag 23. mai, var 7. klasse hjemme hos en av kontaktlærerne og
hadde alternativ skoledag. Denne dagen ble det avviklet eksamen på
skolen, så derfor måtte de andre klassene ut av skolens område. At
solen skinte og fristet med 25 grader gjorde ingenting. Vi repeterte
hjerte- og lungeredning, og alle elevene måtte gjennomføre korrekt
utført prosedyre for dette på en
dukke før vi fortsatte med livredning i vann. Der øvde vi på å dykke
og hente opp ting fra bunnen i bassenget, hoppe i vannet uten at hodet
gikk under og å svømme og ”redde” en annen elev. Videre fortsatte vi
med matematikk og masse annet. Vi spilte mattebingo og hadde mattestafett, blant annet. Til lunsj grillet vi hamburgere, og koste oss med å
skravle litt i sola. Det var en dag med masse læring og masse latter.
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3. og 4. klasse på tur
Torsdag 23.mai var det eksamen på
skolen og alle elevene måtte bort fra
skolen. Da bar turen for 3. og 4. klasse
til Ninnette. Vi var så heldige at vi fikk
låne hennes hage og basseng for svømmeundervisning, og svømmetrening.
Det var fantastisk vær, så dagen lå
ann til å bli super. Det var mye aktivitet både på land og i vann. Elevene koste
seg med pizza til lunsj, og oreokjeks til dessert. Hele klassen var enige om at vi
hadde klart å lage mange gode minner sammen.

80 deltakere fra DNSR på startstreken i verdens største stafett
Ciudad Quesada: 14. mai gikk startskuddet for 20. året på rad
i TINEstafetten. Ved Den norske skolen i Rojales hadde vi i
tillegg til 6.- 9. klasse invitert lag fra 1. klasse til vg3. Det førte til 10 deltakende lag i årets stafett. På landsbasis deltar
over 100.000 elever på TINEstafetten i år, noe som gir rekord
i jubileumsarrangementet.

Tinestafetten 2013 ble en ny suksess i sitt jubileumsår, og innsatsen og stemningen på banen i Ciudad
Quesada var av topp klasse!
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En vanlig dag ved DNSR?
En helt ”vanlig” dag ved DNSR er en dag med
lek og læring, uenigheter og utfordringer. En
vanlig dag er når elever deltar i samtale og i
sang, diskusjoner og gruppearbeid.

Artig under sola!
Noe er gøy og noe er kjedelig. Det vi
alle kan være enige om er at ingen skoledager i året er vanlige. Det er dette
som gjør hverdagen unik!

”KNUS OG HÆRVERK”
Det har vært utrolig artig å se elevene gjennom dette
prosjektet. Målet med prosjektet var å lage bruksgjenstander av søppel. Ivrige og glade barn. Godt samarbeid. Masse kreativitet. Fortsett slik 5. og 6.klasse.
Bilder av produktene er utstilt i hallen en uke til.

