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Administrasjonen vil minne om regler for betaling av skolepenger.

I henhold til inntakskontrakten for videregående var betalingsfristen for
skolepenger for vårsemesteret den 02.01.09.
I henhold til inntakskontrakten for grunnskolen skal månedsavgiften betales
forskuddsvis, første uke i hver måned.
Dersom det oppstår vansker med innbetaling av skolepenger er foresatte
forpliktet til snarest å ta kontakt med skolens administrasjon. Minner om at
fortrinn ved tildeling av skoleplass for skoleåret 2009/2010 er under forutsetning av at alle skolepengene er betalt.

Realfagsdag
DNSR ønsker å sette fokus på realfag. 10. mars skal
barneskolen (1. – 7. Klasse) gjennomføre sin dag.
19. Mars skal dagen gjennomføres i ungdomsskolen
og videregående. Bakgrunnen er at vi ønsker å sette et ekstra fokus og trykk
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på disse fagene. Målet er at elevene skal bli enda mer motivert for å arbeide
med realfag, og da særlig matematikk og naturfag. Alle aktivitetene blir relatert opp mot læreplanmål i de nevnte fag. Vi som legger til rette for dagen,
håper naturligvis også at elevene vil finne mye glede i de faglige utfordringene som blir gitt. Vi kommer til å organisere dagen som stasjonsarbeid.
Arbeidet på stasjonene vil både være individuelt og arbeid i grupper.
Mer informasjon vil følge senere. Vi gleder oss….

Hilsen komiteen

Salg av T-skjorter med skolens logo.
Nå begynner det å nærme seg vår og sommer. Skolen
har stilige T- skjorter til salgs med skolens logo i blått
og hvit. Og i alle størrelser. Prisen er 10 Euro pr. stk.
Hvis dere ønsker å kjøpe, så ta kontakt med Anita eller
Lise på kontoret.

UMM – Ungdom Med MOT

I uke 6 hadde vi besøk av Gøril og Tore fra MOT.
Nok en gang ble dette et vellykket besøk, og de
klassene som fikk litt ”input”, var godt fornøyde.
Tirsdag 17. Februar hadde våre 3 Ungdom Med
MOT besøk hos 7.klasse. Dette er ett av tre besøk
som skal være i 7. klasse. Måler er å få vite mer
om MOT og hva MOT står for. I hele ungdomsKlassebesøk hos 6. og 7.klasse
skolen er det jevnlige MOT-besøk i klassene, så
dette er en fin introduksjon. Besøkene skal også gi
DEN NORSKE SKOLEN et innblikk i hvordan det er å være elev på ungi ROJALES - CIUDAD
domsskolen, slik at elevene ikke skal synes det er
QUESADA
så skummelt. Alle i klassen syntes det var skikkelig
kult med besøk fra våre 3 Ungdom Med MOT;
Telefon/fax
Karoline, Mohamed og Adrian. De var utrolig flinke
+34 966 719 684
+34 966 719 806 til å forklare hva MOT er og de trollbandt klassen
med morsomme leker, rollespill, tallerken-lek og
Ungdom med MOT
E-post:
fine
samtaler.
Om
noen
vil
vite
mer
om
hva
en
UngPost@norskeskolen.com
Hjemmeside:
dom Med MOT er så gå inn på hjemmesiden til
www.norskeskolen.com
MOT som er www.mot.no
/www.dnsr.no
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Vellykket yrkesmesse på ungdomsskolen.
Alle elevene i 8. og 9. klasse hadde spesialisert seg i ett yrke. De
fant ut hvilken udanningsvei de måtte ha for å tilegne seg kompetansen yrke krevde, hvilke egenskaper man burde ha, lønn etc.
10.klasse hadde ansvar for de 12 programområdene de kan velge
mellom etter fullført grunnskole.
Aktiviteten var stor og spørsmålene mange da hele ungdomstrinnet
var samlet i skolens samlingssal onsdag 4.februar. Vi fikk se mange
talentfulle ungdommer i aksjon der de viste gode presentasjonsog ”selgeregenskaper”.

Fredsmarsj med den spanske skolen i Rojales

Stolte fanebærere

Flotte faner preget toget

På scenen i Rojales

Barnetrinnet i DNSR var med og deltok i fredsmarsjen sammen med den spanske skolen, El
Principe de España. Vi gikk i tog fra den spanske skolen og til den store plassen nede i Rojales.
Der hold barn og voksne ulike appell mot vold og krig. Våre elever leste fredsdikt på spansk og
sang MOT-sangen.

Talentos en DNSR! Que cosas sabes hacer?
3. og 4. trinn hadde talentshow i spansktimen. Her skulle barna vise hva de kunne gjøre. Noen
av barna fortalte hva de var gode til, noen viste bilder, mens andre viste oss hva de kunne. En
elev hadde med seg pil og bue, noen andre hadde med seg fotball for å trikse. Noen turnet og
andre danset. Her var det alle mulige talenter….
Bailar, patinar, montar a caballo, jugar el futbol, hacer trucos de magia, dibujar y mucho mas!

Fashion + Design= Moteshow!
Disse kreative jentene fra 6. og 7.
trinn holdt moteshow for 1. og 2.
klasse etter å ha jobbet med
Design i kunst og håndverkstimene.
Her er den flotte vår-kolleksjonen.

Overnatting med kulekast og Orion!
1. til 4. klasse overnattet på skolen fra tirsdag til onsdag rett før vinterferien. Blant andre aktiviteter hadde vi hardtrening til idrettsdagen! Elevene øvde på de fleste øvelsene.
Så var det mat! Barna storkoste seg med maten. Etter middagen som 1.
og 2. trinn hadde laget, var det tid for stjernetur. Noen fra 1. Klasse
hadde allerede hoppet i pysjen, men det var ikke til hinder. Er man på
overnatting så er man på overnatting. Her var det om å gjøre å finne
flest mulig stjernebilder vi hadde snakket om i klassen.
Ikke alt var like lett å få øye på da en politibil kjørte flere ganger forbi oss og lyste oss opp i ansiktet! Men til
slutt fikk vi øye på Orions belte, Storebjørn eller Karlsvogna som viser oss veien til nord, og Lillebjørn. Vi så også
skorpionen som stakk Orion og Lille haren Lepus, som
egentlig var en fugl.
Tilbake til skolen… Flere hoppe oppi pysjen og var klare til
å pusse tenner. 1. og 2. klasse la seg og så på en film. Her
var det flere som sovnet. De som så hele filmen, sovnet rett etter filmen. Noen mente på at de
hadde vært våkne helt til kl 2 om natta… Det var nok kanskje ikke helt tilfelle. Alt var stille
helt til kl. 7.15. 3. og 4. klasse lagde frokost til oss sammen med noen av foreldrene. Overnattingen var en suksess!
Takk til alle voksne som hjalp til i forbindelse med overnattingen.

Besøk til den spanske skolen i Rojales, El Principe
de España!

1. til 4. trinn besøkte den spanske skolen i Rojales, El Principe de
España. El Direktor, rektor, viste oss rundt på skolen og elevene
som hadde musikk sang for oss noen sanger. Det var hyggelig å
besøke skolen. Vi håper de tar i mot innbydelsen vår om å komme
til oss!
Etter besøket, fortsatte vi vår uteskole til Las Cuevas de Rojales, grottene som ligger rett nedenfor den spanske skolen. Der
fikk vi se hvordan grottene så ut og hva de blir brukt til nå i dag.
Grunnen til at de i det hele tatt ble bygget er vi litt usikre på.
Noen mener at det var klima som førte til disse konstruksjonene
mens andre mener at det var krigen som gjorde at folk måtte
gjemme seg i fjellene. Vi hadde også tid til en blyanttegning av
grottene.

Vamos al mercado!
5. til 7. trinn var på tur til Guardamar-markedet. Elevene
fikk arbeidsark som de måtte svare på. De fleste fikk øvd
på spansken, mens noen måtte ut med engelskkunnskapene
da ikke alle som solgte ved bodene kunne snakke spansk.

Idrettsdag
Torsdag 19. Februar hadde DNSR sin tradisjonelle idrettsdag. Det
hele foregikk på idrettsparken i Torrevieja. Alle elevene gikk fra
post til post sammen med sin klasse. Hele skolen ble delt inn i 8
grupper som da skulle innom 8 ulike øvelser. Postene var i år: 60meter, 400-meter, Lengde med tilløp, stille lengde, kulestøt, kast
med liten ball, samarbeidsleker og kast med stor ball. Den siste
øvelsen måtte vi trå til med da vi på morgenen ble kjent med at høydestativet var ødelagt. Men som alltid så vet ansatte ved DNSR råd,
og ny øvelse ble planlagt på stedet!
På slutten av dagen hadde vi også i år stafett. Her løper gammel og
ung sammen og hvem som kommer først er ikke så nøye. De ulike
etappene har ulikt innhold. Vanlig løping, hinking, løpe baklengs, løpe
to og to sammen og til slutt å løpe med hoppetau. Moro!
Og kula gikk langt

Lengde med stil

Full fart med hoppetau i innspurten
Stor ball til pers
Dagen ble en stor suksess og alle kunne smilende dra fra idrettsparken og starte på en velfortjent vinterferie!

En liten utfordring til slutt
Klarer du å finne ut av hvor disse bildene er tatt? Ta en tur på ballbanen, da vel!!! Det er disse
og mange flere bilder 1. – 4. trinn måtte ut å lete etter i rebusløpet forrige uteskole!

