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Høstenværet er kommet!
Oktober er snart forbi og kulden kommer krypende også her i Spania. På
skolen har vi vært igjennom en hektisk, men trivelig høst. I denne utgaven
av skolenytt vil dere få et lite innblikk i noe av det vi har drevet med. Vi
kikker imidlertid framover og gleder oss til mange spennende aktiviteter i
november!
God lesning!
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1. november: Fri for store og små!
5. -8. november: Kunst- og Kulturuke. Årets tema er himmel og hav. Les
mer på side 2.
6. november: Foreldremøte for hele skolen. Temaet er MOT og Olweus.
Mer informasjon kommer snart.
14. november: Videregående arrangerer bingo. Hele skolen er invitert til
å delta og det blir garantert mange fine premier.
22.november: Opperasjon Dagsverk. I år samles det inn penger for å gi
kasteløse ungdommer i Nepal utdanning.
23. november: Mot til å glede-dagen for alle elevene på skolen. Vi bruker
dagen til å gjøre positive ting for hverandre.

”Griseri” på 5. og 6. trinn
Vi har hatt om hjerte og lunger i naturfag i noen uker. Siste time med
temaet skulle elevene utforske hvordan hjertet og lungene så ut. Vi hadde bestilt grisehjerter og lunger.
Vi gjennomførte forsøket ute i parken siden dette ble ganske blodig.

Elevene skar innvollene fra hverandre og åpnet hjertet for å se hvordan
de så ut inni. Alle skrev om forsøket etterpå og noen tok bilder underveis,
så forsøket ble godt dokumentert.

Noen skrev også blogg.
Både store og små koste seg og
kommer nok til å huske denne timen lenge.
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Ny ettåring
Solveig Iren Seland er født og oppvokst i Trondheim, men har bodd i
Oslo de siste ni årene. Hun har tidligere blant annet arbeidet som
rådgiver for bistandsarbeid både i Norsk Luthersk Misjonssamband
og De norske pinsemenigheters ytremisjon. Solveig ble kjent med
Spania som tolvåring og har siden det vært fasinert av landet. Kanskje er dette en av grunnene til at hun i dag er ansatt som ettåring i
Sjømannskirken, og stortrives med det. Dermed vil vi møte Solveig
både på Åpen skole og på ungdomsklubben. Konfirmantene vil bli
ekstra godt kjent med henne, da konfirmasjonsarbeidet inngår i arbeidsoppgavene til ettåringen.
Vi ønsker Solveig velkommen og ser fram til å bli bedre kjent med henne i løpet av året.

Kunst og kulturuka 2012
I uke 45 gjennomfører vi i tradisjonens tro kunst og kulturuka.
Som vanlig avsluttes uka med en vernissage torsdag kveld, som er
åpen for alle. Her kan dere skue
og lytte til de flotte arbeidene
som elevene har jobbet med gjennom uka. Årets tema er ”Mellom himmel og hav”. Elevene får
muligheter til å arbeide med både musikk, sang, dans, forskning, miljø, mat og mange andre spennende aktiviteter. Som er
med på å danne grunnlaget for vernissagen som starter kl.
18.00, og varer til 20.00 torsdag 8. november. Så hold av kvelden.

Kirkes nye fjes
Odd Inge Tangen kommer opprinnelig fra Karmøy i Rogaland, men har
arbeidet i Trondheim siden han ble ordinert til prest. Den menneskelige
kontakten i prestegjerningen er viktig for Odd Inge og han søkte jobb i
Sjømannskirken fordi han mener at den greier å favne om livet på en
spesiell måte.
– En annen viktig grunn til at jeg søkte meg hit, er at stillingen innebærer mye arbeid med barn og unge, forteller Odd Inge.
Videre forteller han at han har hatt stor glede av å være med på, og alt
har møtt mange flotte mennesker gjennom Åpen skole og ungdomsklubben.
– Her opplever jeg å møte mennesker som det var lett å komme i kontakt med, som var fulle av
engasjement og som hadde utrolig mye flott å bidra med. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent
med dem og alle andre som jeg ennå har til gode å møte, avslutter han.
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Operasjon dagsverk 2012
Operasjon Dagsverk har i år fokus på kastesystemet i Nepal. OD ønsker å hjelpe til for å gi utdanning til de kasteløse. 1963 ble kastesystemet avskaffet i Nepal, men 50 år
etter praktiseres det fortsatt. Nederst på rangstigen finner vi de kasteløse. OD 2012 gir kasteløs ungdom utdanning
– og makt til å endre et system som skulle vært kastet for
lenge siden.
På Den norske skolen i Rojales vil vi markere dagen den 22.
november fra kl. 17.00 - 19.00.
Det vil bli underholdning, lett servering, aktiviteter og informasjon om årets prosjekt. Møt opp og støtt våre elevers
bidrag til Operasjon Dagsverk 2012! Inngangspenger: 1 euro for barn/elever, og 2 euro
for voksne. Møt opp og støtt våre elevers bidrag til Operasjon Dagsverk 2012!

Valgfag for Ungdomstrinnet på
DNSR
Det er blitt bestemt at valgfag skal komme
tilbake etter en stund uten.
Bakgrunnen er at dette skal bidra til økt
motivasjon og læring. Innføring av valgfag er
et av flere tiltak for å nå målet om en mer
praktisk, variert og relevant opplæring på
ungdomstrinnet.
I år er det innført valgfag for ungdomstrinnet på DNSR.
Vi hadde to valgfag å velge mellom. De var Medier og informasjon samt Fysisk aktivitet og helse.
8. & 9. trinn fikk en presentasjon om hvert av fagene før
vi måtte velge hva vi skulle ha.
Fysisk aktivitet og helse har allerede laget to matretter,
og har vært på stranden og hatt aktiviteter.
Medier og informasjon har lært om redigeringsprogram
og har begynt å skrive forskjellige saker. De har også
fått oppdrag om å skrive på nettsiden til DNSR. Jeg har
selv valgt medier og informasjon og stortrives her fordi det er spennende. Jeg synes det var
kjempegøy å kunne få velge et valgfag man skal ha utenom de vanlige fagene. Vi har valgfag hver
tirsdag fra klokken halv 2 til klokken 3. Jeg hadde ønsket det skulle vært litt flere valgfag å velge mellom enn bare to. Kanskje vi får flere allerede til neste år.
Jeanett Borgstein
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Mat og helse i 9.klasse
På kjøkkenet er det alltid kjekt å være. Når vi i tillegg får
lage gode og sunne retter i lag, kan det knapt bli bedre. Hittil
har vi laget herlige kylling-nuggets med sauser og tilbehør,
godt ledet av Anita og Jeanett. En deilig grønnsakssuppe har
vi også kost oss med. Ellers har vi satt oss godt inn i hygieneregler, fått oversikt på næringsstoffer og kostholdstips og
gjort oss kjent på kjøkkenet.

Oppa gangnam style
Gangnam style er den kjente sørkoreanske sangen/
musikkvideoen har blitt sett ca 531,984,265 ganger.
Denne musikkvideoen har greid å knuse Justin Bieber, Katy
Perry, Lady Gaga, Eminem og de fleste av de kjente sangerne.
Gangnam style musikkvideoen inneholder den kjente dansen deres og masse
damer.
Sangen Gangnam style er laget av PSY,
en Sør koreansk rapper.
Gangnam style har blitt svært populær i
USA.
http://www.youtube.com/watch?
v=6BEbdueT-2k her kan du finne sang
teksten.
Selma Oddsteen

MineCraft
Minecraft er et “sandkasse” spill som man kan
bygge ting.
Når det blir natt må du kjempe mot zombier,
skjeletter, edderkopper og creepere->.
Minecraft har 43,416,096 registrerte brukere og 7,660,182 kjøpte brukere.
All musikken er laget av C418.
Skaperen av Minecraft heter Notch (Markus
Person).
Julian B. Utheim

