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Torsdag 12. juni dro 1.–7. kl på tur 
til Marjal Camping. Elevene storkoste 
seg med forskjellige aktiviteter i 
sommervarmen. 

Side 2

1.–7. kl på tur til 
Marjal Camping

De siste dagene har vært travle med å få de siste  
brikkene på plass, både faglig og ikke minst til  
avslutninga torsdag ettermiddag.

Vi som har arbeidet med Skolenytt vil benytte  
anledningen til å ønske alle en riktig god sommer   
og en velfortjent ferie! 
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AV ANETTE KOLLTVEIT

1.–7. kl dro på tur til Marjal 
Camping torsdag 12.06.14. Her 
fikk elevene delta på forskjellige 
aktiviteter som tennis, racketball, 
fotball, basketball og bading. 

Elevene koste seg i varmen, det var 
god stemning og høyt aktivitets- 
nivå, spesielt godt var det å avkjøle 
seg rundt det flotte bassengområdet. 
Dagen ble avsluttet med is til alle 
elever. 

1.–7. kl på tur til 
Marjal Camping

1. og 2. trinn får instruksjoner på tennisbanen.

Sabrina Mihaylova, vg1
– Jeg synes dette skoleåret har hatt 
utfordringer men også vært veldig 
gøy.

Marita Ullebø, vg2
– Jeg synes dette skoleåret har gått 
litt opp og ned, men helt greit.

Nå er endelig sommeren her. Vi 
har spurt noen av de som går på 
DNSR hvordan året har vært eller 
hva de ser frem til i sommer.

Hvordan synes 
du året har vært?
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Fredrik Lindal
– Jeg ser mest frem til Download- 
og Roskildefestivalen, fordi det blir 
2 uker med masse musikk og moro.

Hva ser du mest 
frem til i sommer?

Eline, vg1
– Jeg gleder meg til å dra på ferie 
med pappa.

Emma, 4. klasse
– Jeg gleder meg masse til Frankrike- 
tur med mamma og pappa, og at 
vi skal få besøk.

Onsdag 28.05.2014 dro 3. og 4. kl til stranda i Guardamar for å gjennom- 
føre Mestermøte. Elevene var gjennom forskjellige aktiviteter som, trekk 
av bildekk, holde 1 kg vekter, kaste erteposer, og fylle vann fra sjøen. 
Ellers var dagen fylt med bading, leking, graving og isspising. 
Elevene oppførte seg eksemplarisk og alle var enige om at det hadde 
vært en super dag.

Mestermøte på stranda i 
Guardamar for 3. og 4. kl.

Vg 1 og Vg 2 laget god mat fra forskjellige spansktalende land! Alt fra 
paella til spanske pannekaker med sitronsmak! Anbefales! Mat samler og 
engasjerer alltid! Buen provecho! 

Matglede på spansk 



SKOLENYTT 2013/2014  •  JUNI  •  NR 9

4

DAGENS «STRIPE» AV KAJA
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Tirsdag 3. juni dro hele barneskolen til Tabarca. Vi reiste med buss og båt. 
Selv om Tabarca er en liten øy er det masse man kan gjøre der. Masse 
bading, snorkling, rebusløp, tur rundt omkring på øya og masse lek. Spansk 
arkitektur og spennende historie. Første og andre klasse likte veldig godt 
lekeplassen!

Tabarca!

Sommer-
avslutning!
Torsdag 19. juni kl. 18.30 
inviterer vi til årets  
sommeravslutning for 
elever og foresatte på 
skolen. 

Hjertelig velkommen  
til store og små!

Hilsen alle ansatte  
ved DNSR


