Påskeinnspurt!
2015/2016

Da er det like før påskeferie, men vi har et par dager spekket med innhold
før påskesola kan skinne over oss. Torsdag er det grillfest, og fredag er
det påskeverksted og lunsj for barneskolen. Vi gleder oss!
Det nærmer seg også heldagsprøver (og eksamener) for de eldre elever, og
den foreløpige oversikten på heldagsprøver finner du i dette nummeret.
Vi ønsker alle en riktig god påske, og så sees vi igjen tirsdag 29.mars!
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Torsdag

17. mars kl. 15:00.

Matbestilling har skjedd gjennom forhåndsbestilling i klassene.
Det blir i tillegg salg av kaker, kaffe og kaldt drikke.
Det blir også litt underholdning.
Hjertelig velkommen til en strålende ettermiddag i lag på skolen!
Hilsen

9. trinn ved DNSR

Studentopphold
Hei!
Jeg heter Jeanette, du har kanskje sett meg på skolen? Til påske har
jeg vært praksiseleven til Bente og Truls her ved ”Den Norske skolen” i
seks uker.
Jeg jobber i Norge som engelsklærer i Solund i Sogn og Fjordane og tar
PPU på deltid. Det har vært utrolig lærerikt å få arbeide her sammen
med Bente og Truls. Skolen har vært et fantastisk fint sted for læring.
I de seks ukene har jeg fått undervist i VG1, vært med på møter og sett
dyktige lærere i aksjon. Jeg føler jeg har blitt en del av dette dyktige
kollegiet og kommer til å savne alle de samtalene og stundene med alle
sammen.
"Nei" er ikke en del av denne skolen sitt vokabular.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å ta min praksis her på skolen, det har
vært utrolig verdifullt.
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Foreløpig oversikt heldagsprøver for usk og vgs:
Noen endringer kan forekomme.
Heldagsprøver på ungdomsskolen:
Mandag 25.april: Forberedelse norsk for 10.trinn
Tirsdag 26.april: Heldagsprøve norsk hovedmål for 10.trinn
Onsdag 27.april: Heldagsprøve norsk sidemål 10.trinn
Fredag 29.april: Heldagsprøve i matematikk for 10.trinn
Mandag 2. mai: Forberedelse engelsk for 10. trinn
Tirsdag 3.mai: Heldagsprøve i engelsk for 10.trinn
Onsdag 18.mai: Forberedelse norsk for 8. og 9. trinn
Torsdag 19.mai: Heldagsprøve norsk hovedmål 8. og 9.trinn
Fredag 20.mai: Heldagsprøve norsk sidemål 8. og 9.trinn
Mandag 23.mai: Forberedelse matematikk 8. og 9. trinn
Tirsdag 24.mai: Heldagsprøve matematikk 8. og 9. trinn
Mandag 30.mai: Forberedelse engelsk 8. og 9. trinn
Tirsdag 31. mai: Heldagsprøve i engelsk 8. og 9. trinn

Heldagsprøver på videregående:
Torsdag 14. april: Heldagsprøve i Norsk sidemål for VG!, VG og VG3
Torsdag 21.april: Forberedelse i Engelsk for for VG1
Torsdag 21.april: Forberedelse i Entrepenørskap og markedsføring for VG2 og VG3
Fredag 22. april: Heldagsprøve i Engelsk for VG1
Fredag 22.april: Heldagsprøve i Entrepenørskap og markedsføring for VG2 og VG3

Årgang 1, nummer 1

REDAKTØR:MAYOG NINNETTE

Dato på nyhetsbrev

SKOLENYTT
På jobb på DNSR – Realfagsdagen 10. mars 2016
Elevene på VG3 ved DNSR var journalister i forbindelse med Realfagsdagen
på skolen. De hadde ansvar for tekst, bilder og film/video som dokumenterte de ulike aktivitetene innenfor matematikk og naturfag.
I forkant av dagen hadde elever og lærere på VG3 gjennomgått og fordelt ulike arbeidsoppgaver
som de skal konsentrere seg om. De ulike gruppene skulle jobbe med film/video, tekst og bilder.
Morgenmøte
På morgenmøtet i redaksjonen studerte vi
skolens oppsatte rulleringsplan, hvor de
ulike stasjonene var beskrevet. Her så vi
også elevfordelingen. Vi så over arbeidsoppgavene på nytt for å kunne legge en
plan for det videre arbeidet.
Aktuelle spørsmålsstillinger var:
Hva skulle vi ha blikk for på Realfagsdagen?
Hvordan burde vi forholde oss til det
journalistiske oppdraget?
Hvordan skulle vi organisere oss for å ivareta oppdraget best mulig?
Elevenes fortsatte med de ulike arbeidsoppdragene før de klarstilte og publiserte sakene.
Ut i felten
Elevene tok så turen opp til de ulike postene, filmet, tok bilder og intervjuet elever og lærere de
møtte. En av oppgavene var å snakke med de ulike gruppene, og å få dem til å fortelle hva de holdt
på med. Kanskje dukket det her opp informasjon som gjør at saken fikk en litt annen dreining enn
det VG3-elevene i utgangspunktet hadde tenkt. Viktige arbeidsredskaper var presseblokk, lydopptaker, fotoapparat og filmkamera, samt oversikt over rulleringen av trinnene. Navn og sitater ble
notert nøyaktig. Ingen ønsker å bli feilsitert, og bilder av personer er alltid godt stoff. De forskjellige typer medier skal tilsammen formidle informasjon og stemning.
Tilbake på kontoret
Når runden var ferdig, kom elevene tilbake på ”kontoret”. Her måtte de skrive ut saken, gjennomgå
bilder og redigere film. De skulle blant annet lage en tekst som satte Realfagsdagen inn i en sammenheng. De skulle renskrive intervjuene med personene de møtte på de ulike postene, og jobbe
med filmredigering og bilder/bildetekst. Her var det om å gjøre å være nøyaktig slik at bilder og
sitater ble knyttet til riktig person. Da dette arbeidet
var gjort, fortsatte de med redigering og ferdigstilling.
Reportasjen er i postkassa
Elevene sendte så sin reportasje om Realfagsdagen til
IKT-ansvarlig ved skolen, som skulle publisere dette på
skolens hjemmeside og Facebook.

May og Trond Ståle
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Påskeverksted og påskelunsj for barnetrinnet.
Siste fredag før påske har vi tradisjonen tro satt av til påskesysler ute og inne og felles lunsj I
skolegården. Med god hjelp fra foresatte går vi til dekket bord og koser oss med god lunsj.

Bingo er populært
Onsdag 24. februar arrangerte 10.trinn bingo på skolen.
Allerede en halv time "før" start var folk på plass i hallen,
fikk kjøpt mat og drikke i caféen, limt fast sine bingobonger
på bordet, sjekket at markeringstusj fungerte godt og vekslet noen ord med kjente.
Stemningen var satt! De neste to timene ble gjestene loset
gjennom diverse tall, en rad og to rader, fullt hus, nystekte
vafler, pølse m.brød, kaker og flotte premier.
Vi er alle enig i at bingo er populært på DNSR!!
10. trinn ønsker å takke alle for en fantastisk kveld.
Et meget hyggelig overskudd går rett inn i klassekassa, og vil
bli brukt til en liten skoletur etter eksamen i juni.
Hilsen 10. trinn

PROSJEKT «TIDSLINJE»
7. klasse har hatt prosjekt i samfunnsfag og norsk.
Elevene har jobba i grupper med ulike epoker fra 1300 til 1900.
Det hele ble avsluttet med fremlegg for klassen.
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Samefolkets dag
I uke 5, i forbindelse med samefolkets dag, jobba BSK tverrfaglig med tema
samene i to dager. Elevene var delt inn i grupper på tvers av klassene og lærte om samene på
ulike måter.

Årgang 1, nummer 1

REDAKTØR:MAYOG NINNETTE

Dato på nyhetsbrev

SKOLENYTT
Fjelltur til Cruz de la Muela
Torsdag 25.februar satte et biltog seg i bevegelse fra DNSRs skoleporter rett etter at skoleklokka klang. 4-7.trinn skulle bestige fjellet "Cruz de la Muela" i Orihuela, og hadde invitert med foreldre, både som sjåfører og som turkamerater.

Det var en stor og fin gjeng som samlet seg ved foten av fjellet, og da startskuddet
gikk, valgte noen å ta sats og løpefart, mens andre, kanskje flest voksne, valgte å ta
det litt roligere.
Det var litt kjølig under oppstigningen, særlig i skyggesidene, men varmen kom kjapt
til de fleste etterhvert som man la høydemetere bak seg.
Vel framme på toppen var det tid for å innta lunsj og drikke godt. Barn og voksne
koste seg i sola, og det ble også litt tid til lek og vandring for de som ønsket det.
Nedturen gikk raskt, og til tross for noen overtråkk og litt knall og fall, kom vi oss
alle ned, enige om at det hadde vært en flott tur.
Dette frister til gjentagelse!
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Forestilling i auditorio La Nucia, 9.mars 2016
Barnetrinnet mottok invitasjon fra Den Norske skolen
Costa Blanca til å overvære
forestillingen "Det var en
gang...", som skolen i Alfaz
satte opp.
Dette er en årlig tradisjon for
DNSCB, og vår skole har også
vært invitert og til stede ved
tidligere anledninger.
Alle klassene ved skolen i Alfaz deltok med ulike innslag. Vi fikk
oppleve mye musikk og dans, men også selvskrevne eventyr fra 5. og
6.trinn, som ble fremført med stor innlevelse og humor. Det var et
imponerende nivå både når det gjelder sangprestasjoner og instrumentbeherskelse.
Vi bestilte 2 busser som tok oss til og fra La Nucia. Bussturene tok
ca. 90 minutter hver vei, og elevene våre oppførte seg eksemplarisk
under hele turen. Også som publikummere viste vi oss fra vår beste
side, fra de aller minste til de aller største.
Den Norske skolen Rojales takker for invitasjonen, og håper at vi i framtiden får muligheten til å
gjengjelde invitasjonen.
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Hverdagsbilder
Skoledagene på DNSR består av flest hverdager fylt av lek, utfordringer og utvikling.
Dagene kan være både tunge og lange. Stort sett er dagene "...bra, vi trives her og
lærerne er rare!" (Adina og Isabel). Tommelen opp! (Rebeca A. 5. trinn)

