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Det nærmer seg jul…
Vi har nesten gjort oss ferdig med november og i denne utgaven kan dere få
innblikk i noe av det vi har funnet på. Nå gleder vi oss imidlertid til desember.
Tradisjonen tro går vi inn i en travel, men trivelig periode fram mot jul. Mange
ulike aktiviteter står på programmet til glede for både små og store.
Ha en trivelig førjulstid!
Tur til Callosa
7. trinn har vært på tur
til Callosa. Vi reiste fra
skolen kl. 09 på morgenen, og var klare for en
hel dag med uteskole i
strålende solskinn.
Dagen startet med en
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let, før vi gikk tilbake og
slo leir. Først på planen
stod en Olweusøkt, hvor
elevene måtte tenke
gjennom spørsmål om
egen og andres trivsel på
skolen. Det ble også tid
til litt naturfag og RLE.
Videre fulgte en matteøkt, med fokus på multiplikasjon.

Elevene brukte både surrespill, Yatzy og terninger for å trene seg på regnearten. Konklusjonen etterpå var; Matematikk er GØY! Helt
til slutt fikk elevene boltre seg fritt rundt på
området, og latteren runget i fjellet! Store og
små hadde en super dag sammen!
Aktiviteter i desember
3.desember. 1.-2.trinn besøker El Belén og den katolske kirka i Torrevieja.
4. desember. Skolejogg de to siste timene. Vi løper til inntekt for Accion contra el
hambre. Alle er velkomne til å se på.
5. desember. Lysmesse i sjømannskirken.
6. -7. desember. Fridager.
10. desember. 3.-4. trinn skal på brannstasjonen
12. desember. Siste Åpen skole og ungdomsklubb før jul.
13. desember. Luciadagen markeres på skolen.
13. desember 3.-4.trinn skal se Belèn i Torrevieja.
14.desember. 1.-4.trinn ”Jakten på skogsnissen” i Pinjeskogen.
18. desember. Juleverksted for barne- og ungdomsskolen.
20. desember. Juleavslutning i Sjømannskirka på kvelden.
21. desember. Siste skoledag før jul. Vi møtes i biblioteket og går rundt juletreet.
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Gangnam Style
Vi i VG2 på DNSR hadde et filmprosjekt i faget medier og informasjonskunnskap.
Filmen er en parodi på den kjente musikkvideoen "Gangnam Style" av PSY. Den er
blitt vist på både morgensamlingen og på Kunst
og Kulturuka. Filmen er også blitt lagt ut på YouTube og er blitt vist nesten 14000 ganger!
Medvirkende i filmen var elevene på vg2, Leah i
4.klasse og lærere på vgs.

Tur til Policia Local
Torsdag 15. november var 3/4. klasse på tur
hos Policia Local i Torrevieja. Heldigvis hadde
vi værgudene med oss denne dagen etter en
lang periode med mye nedbør. Vi var 16 elever, en lærer og en foresatt. Hos politiet
fikk elevene utdelt hjelm og hver sin sykkel,
både med to og tre hjul. Så bar det ut i trafikkbilde inne på politiet sin egen bane. Her
måtte man forholde seg til både skilt, trafikklys og merkede kjørebaner. Og det var
nok flere som merket seg at det er mye å
holde orden på når man skal både passe på å sykle, lese trafikkskilt, passe på fotgjengerfelt, trafikklys
og at man sykler i riktig retning kan bli litt i meste laget til tider. Det ble noen velt, men heldigvis kun
med små skrubbsår. En flott opplevelse og dag var i hvert fall alle enige om at det hadde vært. Og som
avslutning passet vi voksne på å gå innom brannstasjon for å høre om det var muligheter for å legge inn
et besøk der også. Så da ser vi frem mot ny tur til brannstasjonen denne gangen den 11. desember.

Tegnekonkurranse til årboka
Det er tid for årets tegnekonkurranse til årboka på DNSR.
Årboka er en bok som 10.klasse lager hvert år. Boka består
av bilder av alle elevene, presentasjon av hver klasse og ar-

Innleveringsfristen er 14. desember,
og tegningene leveres til Eline eller
Robin i 10.klasse.

tikler fra ting som har skjedd ved skolen dette skoleåret.

Reklame i årboka?

Tegnekonkurransen går ut på å tegne forside til årboka.

Nylig startet eller godt i gang, trenger
du reklameplass? Vi i 10. klasse på DNSR
har nå startet arbeidet med årboka.
I den forbindelse trenger vi sponsorer.
Hvis du ønsker å få ditt bilde eller din
tekst i årboka, kan du henvende deg til
oss i 10. Mail: hlrasmus@gmail.com

Tegningen bør ha med noe fra Norge og Spania, og at vi er
elever ved DNSR. Tegningen må være i farger og i A4 størrelse. Alle elevene ved skolen kan delta, og det blir premier.
Hovedpremien er at tegningen kommer på forsiden av årboka. I tilegg får 1. og 2.plass en liten overraskelse fra Norge.
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Bingo!!!

VG1 arrangerte bingo for store og små onsdag 14.11 og det var fullt
hus med mange håpefulle gamblere. VG1 hadde for anledningen disket opp med kaker, vaffler og kaffe som ble solgt i stort tempo. Det
ble avholdt to runder denne kvelden og i runde 1 med tre rekkers
bingo opplevde vi at seks stykker fikk bingo på samme tall. Gode råd
var dyre ettersom det ble litt sparsomt med premier med så mange
vinnere. VG1 visste råd og sendte ut en utsending som fikk skaffet
til veie med litt flere premier slik at ingen skulle sitte skuffet igjen
etter fin kveld. Flere skinker ankom bingolokalet og ble delt ut til
lykkelige vinnere. I runde 2 gikk det litt roligere for seg og flere premier fikk sin rettmessige eier. Kvelden ga et fint overskudd til klassekasse og kan være et nyttig bidrag for å komme seg på en tur til våren.
VG1 ønsker å takke alle sammen for oppmøte og ønsker alle vel møtt til ny bingokveld på nyåret når
10.klasse skal arrangere.

MOT til å glede!
DNSR er en MOT skole. Ungdomsskolen og
videregående får besøk av MOT representanter flere ganger i året. Der tas flere viktige
temaer opp. I MOT øktene diskuterer vi ofte
holdninger og selvtillit. Torsdag 22.11.2012 hadde vi i 10. klasse besøk av
skolens egen MOT informatør, Einar. Det var veldig morsomt og hyggelig! Vi
jobbet med tema som selvtillit og
selvfølelse.
I år hadde vi mot- til- å- glede- dagen den 23.11.2012. Hovedpoenget er
å glede andre. For å glede andre kan
du for eksempel gi dem en ”gratis”
klem. Mange ga også lapper til hverandre, der det sto positive ting.
Videregående brukte også storefri til å leke med barnetrinnet. Vi
lagde også en drømmevegg . Der kunne man skrive ønskene og drømmene sine. Det kom inn mange forskjellige forslag fra store og små.

Caritas

Jan Robin Barø og Brede Henriksen

Caritas er en frivillighetsorganisasjon som både nasjonalt og internasjonalt hjelper de fattige og rammede i katastrofer. I tillegg jobber
de for fred. I Rojales har de fokus på å samle inn både klær og mat til
de som er i nød. Vi samlet inn matvarer og klær på skolen torsdag
23.november under OD-dagen, og fredag 23. november under MOT til
å glede-dagen. Hjertelig takk for ditt bidrag!

Hans Kristian
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Operasjon dagsverk 2012
Kastesystemet ble fjernet i 1963 i Nepal, men det brukes enda nå 50 år etter. På rangstigen finner vi de kasteløse helt nederst. OD 2012 vil gi kasteløs ungdom utdanning og makt til å endre et system som burde vært fjernet for lengst. På
Den norske skolen
i Rojales markerte vi dagen den
22. november fra
kl. 18.00 - 20.00.
Det var underholdning, lett servering, aktiviteter og informasjon
om årets prosjekt. Mange møtte opp og støttet våre elevers bidrag til Operasjon Dagsverk 2012. I Norge dro elevene rundt og
jobbet for å samle inn penger, men siden det er så vanskelig å få
jobb i Spania valgte vi å gjøre det slikt.
Jeanett

Elevbedrift

Da er vi klar for ny bedrift og nye muligheter. De fleste av dere husker kanskje SoyDesign fra ifjor?
Nå er vi i VG3 i gang med en ny bedrift, SoyUB! Bedriften drives av oss i VG3 som en praktisk del av
faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Soy UB tar utgangspunkt i SoyDesign, men er på mange
måter en helt ny bedrift med nye ideer og produkter!
Logen vi har valgt er enkel og stilren, en sol med en “S” for Soy, det spanske ordet for “jeg er”. På den
måten symboliserer den ikke bare bedriftens opphav (det solfylte Spania), men fletter også inn mottoet vårt: Vis hvor du kommer fra! Det er dette som er målet vårt: At nordmenn, uansett hvor enn de
måtte befinne seg, skal være stolte av sin tilhørighet.
Som tidligere nevnt tar Soy UB utgangspunkt i SoyDesign. Vi skal også i år designe klær (t-skjorter og
hettegensere), men med helt nye og originale design!
Vi kommer også til å lansere noen helt nye produkter. Nå er vi i prosessen med å finne og lage avtale
med en passende leverandør, og begynne produksjon
av de forskjellige produktene våre. Vi er også i ferd med å sette opp en nettbutikk hvor man kan få tak
i alle produktene vi produserer, samt noen med fjorårets design.
Det har allerede blitt satt opp både en facebookside (Soy UB) og en nettside (http://
soyub.wordpress.com/) hvor dere kan følge utvilkingen av bedriften og produktene, samt salg og eventuelle andre events som kommer til å finne sted.
Vi gleder oss veldig til å komme i gang og vise dere alt vi har å by på!

