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5. trinn på tur til Lo Rufete!
5. trinn har vært på tur til Lo Rufete, en
aktivitetspark som ligger nærme en pueblo
som heter Torremendo.
Elevene fikk stelt og ridd (de som ville) en
hest som heter Divina. Det var et esel der
og, men han var ikke interessert i å bli ridd!
De som ikke ville ri, lekte med huden Tora og
hoppet på trampolinen. Etter lunsj, var vi så hel-
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dige å få dessert! Nydelige, saftige og nyplukkede mandariner!

Hesten Divina fikk
også dessert etter all
jobbingen! Det sørget
en av elevene for!

FN-dagen, quiz og pizzasnurr
Tre ting på en gang i 7. klasse
I forbindelse med FN-dagen laget 7.
klasse pizzasnurr i spansktimen. Det passet seg slik at de akkurat var ferdig til å
spise til neste time da vi hadde Quiz. Da
ble det snurr-quiz på elevene.

4. jan:
5. jan:
DEN NORSKE SKOLEN
7. jan:
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA

Telefon/fax
+34 966 719 684
+34 966 719 806
E-post:
Post@norskeskolen.com
Hjemmeside:
www.dnsr.no

8. jan:
11. jan:
13. jan:
15. jan:
18. jan:

DATOER FOR HELDAGSPRØVER USK OG VGS
8, 9, 10. trinn :
Forberedelse Norsk
8, 9, 10. trinn.
Heldagsprøve Norsk hovedmål
8, 9, 10. trinn:
Heldagsprøve Norsk sidemål
Vg1 :
Forberedelse engelsk
Vg2 og vg3:
Forberedelse Entreprenøskap + Markedsføring
Vg1:
Heldagsprøve Engelsk
Vg2 og vg2:
Heldagsprøve Entreprenøskap + Markedsføring
8, 9, 10. trinn:
Heldagsprøve Matematikk
Vg1 og vg2:
Heldagsprøve Spansk
8, 9, og 10. trinn : Forberedelse Engelsk
Vg2 og vg3:
Heldagsprøve Norsk sidemål
8, 9, 10. trinn:
Heldagsprøve Engelsk
Vg2 og vg3:
Heldagsprøve Medie & informasjon
Vg1 og vg2:
Heldagsprøve Matematikk
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Åpen skole
Et samarbeid mellom Sjømannskirka og DNSR. Onsdager kl 1819.30 på DNSR. Et fritidstilbud for 1-7 klasse. Nå nærmer det
seg jul, og vi koser oss med juleaktiviteter. Vi har laget snømenn av sokker, som vi fylle med ris. Hele 20 kg ris brukte vi.
Barn og voksne koste seg, pyntet de med knapper og fine hjerter. Skal si de ble fine. Sist laget vi snow globes. Limte en figur i lokket på et syltetøyglass, fyller glasset med vann og glitter, og vips så har
vi en fin snow globe. Åpen skole er en fin plass å møtes. Vi selger vafler, juice,
vann og kaffi. Banen er åpen for de som vil være ute å leke eller spille ball.
Hilsen Siri og Eli Marie
Ungdomsklubb
Et samarbeid mellom Sjømannskirka og DNSR. Onsdager kl 19.30-22 på DNSR. Et fritidstilbud
for 8. trinn - vg3. Ungdomsklubben skal være en fin ,trygg
plass for ungdommen å møtes. Vi har ulike aktiviteter. Spill,
bordtennis, fotball på banen, en plass å møtes, «henge», høre
musikk, filmkveld, mat, utflukter og ikke mins vafler. Her tar vi
mye hensyn til hva ungdommene har lyst til.
Hilsen Siri og Eli Marie

MOT og Olweus – møte 17.11.15
På DNSR har vi et hyggelig og viktig samarbeid mellom Olweus og MOT, som spesielt kommer
fram på fellesmøtet med 8. og 9.trinn. Alle foresatte på skolen blir også invitert. Temaet er
bevisstgjøring på mobbeproblematikk og bevisstgjøring rundt det å være ungdom og foresatt.
Møtet ga også denne gang flotte refleksjoner, artige innblikk i hverandres verden, og kanskje
nye innfallsvinkler til forståelse av hva vi er opptatt av og hva vi ser på som viktig i hverdagen.
Tusen takk til de frammøtte og engasjerte ungdommene og foreldrene!
Bente, Truls og Einar

MOT til å glede
Det er ikke til å unngå at MOT til å glede – dagen skaper forventninger på
hele DNSR, blant alle elever og voksne. Markeringen i år var intet unntak, og
påminnelsen om å glede hverandre med små ting skaper en merkbar god
stemning på hele skolen.
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Utallige fjes ble malt, og klemmer, smil, drømmer, boller og sang ble
delt ut fra små og store. Vi vil gjerne takke spesielt ungdommene som bidro denne dagen, og FAU som stilte opp
som vaffelstekere.
Einar og Truls

TID - EXPO
Som avslutning på uka med kreative aktiviteter under emnet TID arrangerte skolen
EXPO 5.november.
Her kunne man se på ulike elevarbeider fra ulike epoker i spansk historie, høre og se på presentasjoner, kreative tidslinjer (med tidsriktig påkledning) og byggverk med ulik arkitektur.
Overalt var det et yrende liv og stinn brakke. I serveringslukene gikk
det unna med selvlaget mat fra Mat og markedsføringsgjengen.
Til slutt ble vi alle med på en herlig økt med RØRIS, noe vi hadde hatt
som et herlig aktivitetsavbrudd hele uka.

BINGO!
Onsdag 11. november arrangerte vg2 og vg3 BINGO. Det viste seg som vanlig å være et
populært innslag med mange flotte premier og mye folk. Ungdomsbedriftene fra Vg2 og Vg 3
var også godt representert, både i form av salg og visning av produkter. Takk til alle som deltok, og bidro til at Vg2 og Vg3 fikk et flott bidrag til klassekassa som går til klassetur.
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PRESENTASJON AV UNGDOMSBEDRFTENE VGS
FOTOGRAFIA UB
Vi i Fotografia UB er nå ferdig med å fotografere 1.-4.trinn, og om du har bestilt bilder vil de bli levert ut 10. desember. Etter jul kommer vi til å fotografere 5.-13.trinn, og det vil bli levert ut nærmere informasjon om dette etter
jul. Har du spørsmål eller ønsker å bestille flere bilder, kan du kontakte oss på mail:
fotografia.ub@gmail.com

PURA VIDA UB
Liste over salg fremover til jul.
Vi ønsker å tilby alle elevene forskjellige godbiter fremover mot jul. Dette salget vil bli i
storefri for elevene ved DNSR.
Torsdag 19. November Milkshake
Torsdag 26. November Juice
Torsdag 3. Desember Smoothie
Torsdag 10. Desember Milkshake
Torsdag 17. Desember Juice
2 euro

Le Petit Bonbon UB
Vi er tre jenter som driver Le Petit Bonbon UB. Vi er en bedrift som tilbyr barnevakt, salg av bakervarer og baking/planlegging til ulike arrangementer. Vi ønsker at kundene våre skal kunne slappe av ved å vite at barna
deres er i gode hender eller nyte av vår smakfulle hjemmebakst.
Hvordan kontakte oss:
G-mail: lepetitbonbonub@gmail.com
Facebook: Le Petit Bonbon UB

Første skoledag etter jul og nyttår er mandag 4. januar.

