Det spirer og gror i 4.
klasse
Tidlig i april kom Tore i 4. klasse til skolen med spirende
erteplanter. Det ble starten på nytt liv i vinduskarmen. Frø fra tomater,
agurker, sukkererter, lønnetrær, gulrøtter, sitroner, appelsiner, avokado, og
en rekke mer eller mindre kjente planter ble sådd. Noe spirte etter 3-4 dager,
andre frø trengte 3 uker, enkelte har ennå ikke sett dagens lys. Det til tross
for daglig vanning og oppmuntrende tilrop. At det er moro og inspirerende: Ja!
Svært mange av elevene har også planter på gang på hjemmebane!

Sofiaparken
Fredag var 2. og 3. klasse på tur i Sofiaparken i Guardamar. Dagen
starta med litt yr(!), men det kom seg etter hvert. Vi fant flere
vårtegn; søte små andunger og mange
reir med egg. Etter en hektisk
start med gruppeoppgaver var det
tid for niste og pause. Etter maten
var det fart og lek med hopp og
sprett. Studenten «vår» Vilde var
også med. En strålende kjekke
gjeng å være på tur sammen med!

MOT-besøk med VG1
Fredag var det klart for årets siste MOT-besøk hos VG1. Vi kan trygt si at det
ble mer latter enn tårer ved denne foreløpige avskjeden, og vi er mer enn klar
til å besøke klassen i Vg2 til høsten. Positivt fokus, tankens kraft,
kommunikasjonsverktøy og trivsel barometer med skyhøy skåre av trivsel i
klassen var noe av innholdet vi kunne glede oss med i lag denne siste gangen (Og
ja, det ble selvfølgelig Smørbukk-karameller på alle!). Det ble en hyggelig slutt
på uka med positiv innstilling som tema. Under møtet fikk vi flere utfordringer
som skulle styrke båndene mellom klassekameratene. Vi avsluttet opplegget med
smørbukk, og med å gi hverandre positive komplimenter. Einar sier takk for
denne gang, og klassen takker Einar for et hyggelig møte!

Verdens bokdag
Torsdag 21. April markerte vi Verdens
bokdag på DNSR med salg av bøker.
Mange benyttet muligheten til å kjøpe
bøker, både i storefri og etter skoletid.
Alle som kjøpte en bok (eller fler) fikk en
rose med på kjøpet. Dagen og salget ble
en suksess, så dette gjentar vi neste år.
Tusen takk!

Tirsdag 10.mai klokken 1330 er det duket for nok et vakkert vår-eventyr. Da
går nemlig årets TINE-stafett av stabelen. Tradisjonen tro stiller alle
klasser ved DNSR lag i denne landsomfattende stafetten, som vil foregå ved
idrettsplassen ved skolen. Det blir felles oppvarming og det arrangeres et
heat for barneskolen og et fellesskap for ungdoms- og videregående skole. I
etterkant blir det lagvis fotografering og intervjuer på direkten med elever
som forteller om opplevelsen. Direkte fra indre bane! Alle deltakere får sine
egne skjorter fra arrangøren. Foresatte er selvsagt hjertelig velkommen til å
heie fram elevene. Som kjent, stafett er stafett. Møt opp da vel!
Vi sees til gode prestasjoner og stor spenning.

Russetiden i Spania
Du har kanskje lagt merke til at russebuksene er kommet frem eller at
konkurransen om å ha flest mulig russekort er i full gang? Nå har
avgangselevene ved skolen startet sin russetid. Russefeiringen har nå vært en
tradisjon i over 100 år. Den startet allerede på 1700- tallet i Danmark, og kom
til Norge i 1905.
Russen ser frem til
en fantastisk og
minnerik russetid i
Spania, fylt med sol
og varme. Russen
ønsker at elevene
ved skolen skal ha
det gøy, og har
derfor valgt å
arrangere en
vannkrig med russen
den 16. mai i langfri.
Denne dagen kan det være lurt å ha med et ekstra skift. Som russ gleder vi oss
stort til russetiden her i solfylte Spania.

Bingo
Vi i VG1 ønsker å takke alle som bidro til en fantastisk
bingokveld og penger i reisekassa vår!
Hilsen VG1 som hadde det gøy under forberedelsene.

Ungdomsbedriftene takker for seg
Vi i le petit bonbon vil takke for alle
som har støttet oss som bedrift, som
har kommer med positive
tilbakemeldinger og en stor takk til
lærerne våre. Vi har hatt tjenester
som barnevakt og salg på skolen og vi
vil takke alle som har tatt bruk av
våre tjenester. Vi har hatt et fint år i bedriften å satser ett like bra neste
år. Takk for oss!

Vi setter pris på støtten vi har fått fra elever,
lærere og foreldre skoleåret 2015/2016! Dette
har vært veldig lærerikt og ikke minst utrolig gøy!
Tusen takk for oss!

Vi i Brothers in Comedy har hatt et fantastisk, lærerikt
år som ledere av en herlig bedrift. Som et reklamebyrå
har vi oppnådd vårt mål ved å gjøre kunder fornøyde. Ved
hjelp av noen dyktige faglærere og støttende venner og
familie, har vi oppnådd et godt utgangspunkt til vårt siste
år i videregående.

Vi i Fotografía UB har til nå tatt bilde av 1.
– 13. trinn. Vi har blitt tatt veldig godt imot
av miljøet, og ønsker å takke for et
spennende og godt skoleår med
samarbeidsvillige elever og lærere. Ikke
minst en stor takk til foresatte og foreldre
som har gjort denne bedriften så suksessfull. Det har vært en stor glede for
oss i Fotografía UB å få lov til å jobbe med så flinke og tålmodige elever. Om
noen skulle ønske å bestille flere bilder, er dette fortsatt mulig frem til
skoleslutt. Tusen takk for oss!

Vi vil takke for at så mange har vist interesse for skolegensere i år. Det har
vært mange bestillinger som har blitt sendt
ut til lageret i Almoradi og som har blitt satt
i produksjon. Vi har fått gode erfaringer fra
dette fine året som vi kan ta med oss videre.
Ideen med skolegensere vil forhåpentligvis
slå an de kommende årene på DNSR.
Tusen takk for oss!

«FANTASTISK PRIVILIEGUM Å FÅ
VÆRE MED PÅ Å STYRE NORGE»
Mandag 2. mai var Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, på
besøk her på Den Norske Skolen I Rojales. I 1985 ble han valgt som formann i
Unge Høyre og i 2004 ble han en del av Stortinget.
Han har ansvar for distrikspolitikk, fylker, kommuner og modernisering av
staten. Dette innebærer blant annet, at flere offentlige tjenester blir lettere
tilgjengelig på mobil og nettbrett. En av hans oppgaver er å få færre kommuner
i Norge. Hovedargumentet for dette er at kommunene på den måten vil jobbe
mer effektivt med den samlede kompetansen. Sanner jobber også for å ivareta
de nasjonale minoriteter som samer, kvener, jøder og romfolk. At alle skal ha
mulighet for arbeid, er noe han setter høyt på lista, spesielt de som har mistet
arbeid i olje, - og
gassindustrien. Samspillet mellom fagfolk og andre politikere fungerer veldig
bra og han sier at han får svært gode råd og anbefalinger, dersom det trengs.
Ofte må han ta store og viktige beslutninger på egen hånd, og med dette sier
han at "det er et fantastisk privilegium å få være med på å styre Norge"

Slik ser en normal arbeidsdag ut for Sanner:
Dagen starter kl 06:00 med 4-5 kopper kaffe samtidig som han leser aviser og
skaffer seg oversikt over dagens nyheter. Deretter kl 08:00 er han fremme på
departementet, der han treffer sin personlig rådgiver, holder foredrag og

sitter i møter med fagfolk og andre statsråder. Rundt 17:00 jobber han med
ulike saker frem til ca 21:00.
Andre arbeidsdager kan han dra rundt i Norge for å holde foredrag, delta i
viktige møter for å skaffe seg innblikk i hvordan samfunnet kan utvikles og
forbedres.
For å koble av fra det krevende arbeidet, liker han å ta på seg slalomhjelmen,
for så å suse nedover bakkene på Norefjell. På denne måten er det ingen som
kjenner han igjen, og han kan glemme arbeidet for en liten stund.

Praksiselever fra Ørsta
Praksiselevene Helene Myklebust(18) og Vilde Nilsvik(17) fra Ørsta går
videregående skole i yrkeslinja Barne- og ungdomsarbeider.
De er på besøk her på skolen i praksis, hvor de observerer hvordan ting
gjøres og hvordan lærerne sitt opplegg er her. En annen del av oppgaven
deres er å være med på å planlegge skoletimer til 1., 2.trinn og 3.trinn.
På lørdag reiser de tilbake til Ørsta og da har de vært her i tre uker. De kom
hit i praksis fordi de ønsket en annen opplevelse enn det en praksisplass i
Norge tilbyr. De ønsket også å reise og oppleve hvordan det er å være i
praksis i et annet land. De to praksiselevene synes skolen er fin og at den har
et godt miljø, de synes også at forholdet mellom elever og lærere er bra og
at Den norske skolen i Rojales er en sammensveiset skole.

«Ja, vi elsker dette landet!»
Da var 17. mai kommet for oss i Spania. Vi feirer denne dagen med nordmenn i
Torrevieja. Fra flaggheising i Sjømannskirken, tog med korps, underholdning i
parken og leker, kaffe og kaker og underholdning tilbake i Sjømannskirken. Har
du lyst til å gå i toget med Den Norske Skolen er det oppmøte klokken 10.30 ved
«Hombre del Mar». Det vil ta ca. 45 min til vi ankommer parken. Det vil bli salg
av 17. mai-sløyfer og flagg på
Den norske skolen uken før, og
dersom det er mer igjen selges
dette før toget på selve dagen.
«Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem,
-elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
/: og den saga natt som senker
drømmer på vår jord. :/»

Idrettsdag 15. april 2016
Fredag 15. april var hele skolen samlet i Torrevieja og hadde årets idrettsdag.
Det startet med oppvarming og etter hvert ble det utført flere morsomme
aktiviteter. Det ble utført 60 meter, stille lengde, 400 meter, kast med liten
ball, høydehopp og kulestøt. Været var fantastisk og strålende, og humøret var
på topp. Det ble satt mange personlige rekorder i de forskjellige øvelsene og vi
vil takke idrettsdag-general Truls som hjalp til med mye. Publikum var
fantastisk og heiet alle deltakerne. Vi vil derfor takke foresatte, lærere og
elever for en perfekt og minnerik dag.

