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Første Skolenytt i 2009 er i trykken! Godt nyttår til alle 
sammen.  
Vi har vært i gang i snart tre uker, og på fredag er det terminslutt.  Elevene i 
ungdomsskolen og på videregående venter på sine karakterer og vi er alle 
sammen havlveis i skoleåret. 
I dette nummeret kommer også aktivitetsplanen, slik at alle kan følge med på 
viktige hendelser i tiden fremover.  Det vil være aktiviteter for store og små 
og vi ser frem mot et spennende og innholdsrikt vårhalvår.  
Vi tar oss tid til å se litt tilbake på tiden før jul, da det også var mye som 
skjedde, men aller først en viktig beskjed til alle ved skolen og litt om årets 
Fredsmarsj: 

Juleverksted 
Mandag 15.desember var hele grunnskolen in-
volvert i årets juleverksted. Her var det     
aktiviteter både for de som liker å spise deig, 
og for de som liker å klippe og lime. Pepper-   
kakebakingen forgikk på kjøkkenet. Ovnene sto 
ikke stille et sekund. Det ble sikkert bakt 1000 
pepperkaker denne dagen, og alle smakte    
nyyydelig. Vi tror bakemester Harepus hadde   
laget deigen selv, og ikke overlatt den til          
bakergutten denne gangen. 
På 5.klasserommet ble det laget julehjerter og 
julelenker. Her fikk man også skrive et lite  jule-
kort. Ellers på skolen ble det laget papirengler, 
trådnisser og mye annen julepynt. 

Fredsmarsj og karneval 
Fredag 30.januar er det klart for den tradisjonel-
le fredsmarsjen, som barneskolen deltar på sam-
men med skolen i Rojales. I år er temaet for 
fredsmarsjen: Vold.  Arrangementet starter ved 
skolen i Rojales klokken 15.30. Elevene våre skal 
delta i marsjen, samt underholde på torget i Rojales.  Alle som har lyst er 
hjertelig velkomne til å møte opp og høre på. 
Torsdag den 19.februar har skolen i Benijofar sitt årlige karneval. Barnesko-
len ved DNSR har som regel vært med på dette arrangementet, men har i år 
valgt å takke nei til dette. Vinterferien vår starter den 20.februar, og vi sy-
nes det er uheldig å legge et ettermiddagsarrangement dagen før vinterferi-
en, siden det er mange som bruker ferien til å reise. 

Vi minner om at det er karneval i Sjømannskirken 18. februar  J 

PÅMINNELSE OM INTERN SØKNADSFRIST  
Fredag (23.01.) er søknadsfrist for elevplass ved DNSR i skoleåret 
2009 - 2010. Etter denne datoen åpner vi for andre (eksterne) søkere. 
Det betyr at du etter 23.01. konkurrerer på lik linje med nye søkere.  
Gå ikke glipp av et nytt flott år ved DNSR! 
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Juleball for videregående 

Fredag den 12. desember hadde elevene i videregående skole juleball på 
Casio Antonio i Dona Pepa og nesten alle elevene møtte opp til det som ble 
en flott stund. Guttene var dresskledde, og jentene kom i ballkjoler.   

Konferansier var Tobias K. Han var som vanlig morsom og flink.   Maten var veldig god. Faktisk 
var maten så god at noen spiste opp andre sin mat….. Vi hadde også kåring av prins og prinsesse, 
årets vinnere var Tobias K og Elise. Dette var ikke noen enkel avstemning siden alle sammen var 
så flotte.  Timene på Casio Antonio gikk raskt, og da restauranten stengte, gikk turen videre til 
Don Carlos.  Der fortsatte praten og den gode stemningen. Det som er klart er at juleballet er 
helt topp og noe vi må gjøre flere ganger.                                                                                                 
En stor takk til Camilla og Ellen på som dro det hele i gang. Gode initiativtakere er gull verd.   

Juleball for ungdomsskolen 
Oppdresset og klar til høytidelig fest, møtte elevene 
fra ungdomsskolen på Casa Antonio i Rojales torsdag 11. 
desember. Deltagerne strålte fra topp til tå i finstasen. 
I det flotte lokalet er var det pyntet til fest.            
Serveringen bestod av en deilig treretters middag med 

tapas, indrefilèt og is. I 
løpet av kvelden ble det 
blant annet kåret prins 
og prinsesse, henholdsvis Eirik og Alexandra, i tillegg til Barbie 
og Ken, bimbo og slask. Utover kvelden ble det rocket heftig i 
flotte ballkjoler og stilige dresser på dansegulvet. Litt over 
midnatt måtte lyset dessverre skrus på og musikken stilnet til 
store protester… 

Nyttårsball for 6. og 7. klasse 
Fredag 16. januar ble det store nyttårsballet 
for de eldste på barneskolen avholdt.     Det 
hadde vært en lang periode med forberedelser 
og planlegging.     Elevene kom selv opp med  
ideen om å ha et slikt ball, og de var også an-
svarlige for hele gjennomføringen. Mat skulle 
kjøpes, pynt skulle fram, musikk skulle prøvespilles og underholdning måtte innøves. Alle deltok 
på hvert sitt område for at ballet skulle bli så bra som alle håpet på. 
Ballet ble åpnet med en flott Polonaise. Elevene marsjerte inn og gjorde all slags tradisjonelle 
turer. Moro! Så var det bare å sette i gang med dansen. Lysene ble noe dempet og dansegolvet 
ble fylt til randen. Menyen besto av pizza, brus, vann, snop, popkorn og 
enda mer snop. Underholdningen besørget elevene for selv. Den besto av 
sang, gitar, trylling og mer til! 
Etter maten og enda mer dans og litt film på klasserommet var det tid for 
å kåre ballets prins og prinsesse, som ble Erlend og Melisa.  Nyttårsballet 
ble så bra som alle hadde håpet på, og man skal ikke se bort fra at dette 
blir en fast tradisjon for 6. og 7. klasse ved DNSR. 


