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DEN NORSKE SKOLEN 

i ROJALES - CIUDAD 
QUESADA  

 
  Telefon/fax  

+34 966 719 684 
+34 966 719 806 

 
E-post:  

Post@norskeskolen.com 
Hjemmeside: 

www.norskeskolen.com
/www.dnsr.no 

Desember og innspurt til jul 
Senhøsten og førvinteren har vært innholdsrik ved DNSR, noe 
vi håper denne utgaven  av Skolenytt viser. 
På skolen er det aktiviteter som bærer preg av at vi er i  ad-
ventstiden, og at vi nærmer oss jul med stormskritt. 
Vi på skolen ønsker alle en riktig god juleinnspurt og en  
herlig desember med høydepunkter i kø! 

 
Riksrevisjonen  
Skolen har nå i disse dager hatt tilsynsbesøk fra riksrevisjonen. To personer har vært 
i arbeid i fire dager og vi er svært godt fornøyde med at riksrevisjonen ikke har noen 
forhold å rapportere om.  
De gir oss flotte tilbakemeldinger om økonomistyringen  og driften av skolen vår! 

Skolejoggen 
Mandag 1. desember avholdt skolen vår det vi kaller for 
skolejoggen. Strålende høstvær med sol og varme gav oss 
en kjemperamme for arrangementet.  
Dette har etter hvert blitt en tradisjon på skolen. Det er 
tredje gang vi gjennomfører dette arrangementet. 
Tanken var at elevene skulle samle inn penger til barn i 
Kongo. Det gjorde barna med å jogge. Barna jogget i en på 
forhånd oppsatt løype, hvor man kunne velge kort eller 
lang runde. Voksne sponset barna med ett beløp penger 
for hver runde. Elevene ordnet selv med sponsorer. Hvert 
barn hadde med andre ord sin personlige sponsor.   
Den korteste løypa gikk rundt idrettsplassen og mange av 
de yngste elevene benyttet denne. Langt de fleste eleve-
ne sprang den lengste løypa som startet på idrettsplassen. 
Den gikk ut i parken, en runde der, for så å ende opp til-
bake på idrettsplassen. Det var rett og slett imponerende 
å se aktivitetsnivået. Elevene var kjempedyktige. 
En spesiell takk til elevene på VG 2, fordi de stilte opp i 
arrangementskommiteen. De merket løypene,  kjørte fel-
les oppvarming for alle deltakerne, registrerte antall løp-
te runder, samlet inn penger og delte ut diplomer.      
Til slutt en takk til alle som har deltatt og alle voksne som 
har stilt opp og sponset ”sine” barn med penger i dette 
arrangementet. Hjertelig takk.  
Totalt ble det samlet inn 294 Euro. Et kjempemessig re-
sultat. Vel gjennomført skolejogg alle sammen.  

 

  
Flott driv i løypa! 

 
 

Oppvarming er viktig. 

 
FAU Informerer: 
Førjulsaktiviteter: FAU planlegger juleavslutning i kirken og julegrøt til juleverkstedet                                                         
Juleloddsalg: Alle elevene får med seg loddbøker hjem.  Vi har fått fatt i mange flotte 
premier og oppfordrer foreldre/foresatte til å bidra til et stort loddsalg! Overskuddet 
av loddsalget og juleavslutningen går til trivselstiltak for elevene.        
Forsikring: FAU jobber videre med forsikringsordningen.  Vi håper å komme tilbake til 
konkrete tilbud om kort tid.                                                             
Annet: Ta kontakt med FAU hvis dere har forslag til trivselstiltak eller andre saker 
dere ønsker at FAU skal jobbe med.                                                                                       
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SKOLENYTT 
 

Her er regneslangen vår! 
Klarer du å regne lenger? 
Husk at slangen skal bli så 
lang som mulig, men alle 
svar skal bli til 10!!!  
Legg ferdig utregnet opp-
gave til 1. og 2. trinn. Kan-
skje vi kan lage en slange 
som rekker helt til Norge? 
Eller månen??? 
Hilsen 1. og 2. trinn!!! 

REGNESLANGEN DNSR 

 

Matematikkdag for 1. - 4. klasse 

 
I uke 47 hadde vi matematikkdag på skolen. 

 
Her var det samarbeid, måling, telling, prob-
lemløsning og lek med matte. Vi målte, malte, 

og spilte bowling!  

 

 
Eventyrlig besøk fra Vg2 

 
Vg 2 var på besøk hos oss på 1. og 2. trinn. Aller 
først, sang vi en navnsang. ”Alte og jeg hadde 
fingerdukkeskuespill for alle sammen”, sa San-
der. Så leste Tobias eventyret Pannekaka. Et-
terpå tegnet vi og skrev  fra eventyret. ”Det 

var koselig”, synes Atle og Rebeca.  Lovise sier, 
”Det var gøy å få hjelp av dere”. 

Karoline, med flere, synes dere var veldig flinke 

 
 

  



    
 

         
 

Lysmesse i Sjømannskirken. 
Onsdag 26.11 var det lysmesse i 
Sjømannskirka i Torrevieja.  Skolen 
var hjertelig til stede og fylte opp 
kirken sammen med mange ivrige 
tilhørere.  6. og 7. klasse ved DNSR 
stod i år for en flott inngang med 
tente lys, noe som var svært stem-
ningsfullt. I løpet av messen bidro 
elevene med tekstlesing, tenning av 
lys og et flott sangnummer:        
”Himlen i din favn”. 

Adventskalenderen på barneskolen 
I år, som i fjor, har barneskolen valgt å satse på den ”omvendte” adventskalenderen. Eleve-
ne har fått foresatte til å rote gjennom skuffer og skap etter pent brukte klær og leker. 
Gjerne noe som er blitt litt for smått i løpet av høsten, eller noe som man ikke leker med 
lenger. Gavene skal gis til foreldreløse barn i Elche. Vi håper at de også får en fin jul, og at 
de blir glade for presangene fra oss. Alt er pakket pent inn og merket med navn, slik at ga-
ven passer til barnet som får den.   
God jul til alle store og små.  
Hilsen oss på barneskolen 

MOT-besøk                                                                            
I uke 47 hadde vi besøk av våre 
MOT-informatører.  I tillegg til at 
de som vanlig var inne i klassene 
med gode opplegg, hadde vi MOT-
til-å-glede-dag på fredag.  Hele 
dagen var en stor glede.  Noen 
delte ut gratis klem til alle som 
ville ha, og det var mange som ble 
gledelig overrasket, også vaktmes-
teren på banen.  Elevene lagde 
drømmevegg ute, og alle fikk skri-
ve eller tegne sin drøm der. En 
super dag! 

 

 

 

 

Felles samling med DNS fra Albir = fullt trøkk! 

6.og 7.klasse i aksjon. 

 


