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Første del av mars viste seg fra
sin beste side med mye godt
vær. I takt med at sola varmer
øker uteaktivitetene på skolens
regi. Disse aktivitetene leser du
om i denne utgaven av Skolenytt.
Snart står påsken for døren og
etterpå blir det forberedelser til
heldagsprøver for de eldste
(USK og VGS) på skolen.
Også denne utgaven av
Skolenytt har elvene vært med
på å lage. Siden dette blir siste
nr. før påske benytter vi
anledningen til å ønske alle en
riktig god påske - men eller
uten snø!
MI – 8. og 9. kl.

Vamos a
Orihuela!
Tirsdag 11. mars var hele den praktfulle
gjengen i VG1 på tur til Orihuela, en by
på ca 30.000 innbyggere en snau halvtimes kjøring unna skolen.
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Nå nærmer
det seg!
Nå som idrettdagen nærmer seg, så trener klassene
seg frem til en storslagen
og gøy idrettsdag.
Ballkast, hopping, 60m og
mye mer vil skje!
8. april vil det bli veldig gøy
på stadionen i Torrevieja,
så still opp og hei i vei!
Kaja

Omvisning på Museo Miguel Hernandez i Orihuela.

Vamos a Orihuela!
AV EINAR LERHEIM

Tirsdag i uke 11 var hele den
praktfulle gjengen i VG1 på tur til
Orihuela, en by på ca 30.000
innbyggere en snau halvtimes
kjøring unna skolen.

Grillfest
Årets grillfest blir arrangert
av 8. og 9. klasse den 10.
april rett etter skoletid. Det
vil som vanlig bli mye godt
å spise og drikke.

Et annet Spania møter oss i gamlebyen, med kaklende høner, lave
hus og en rolig atmosfære i skyggen av fjellet.
Vi hadde avtalt en omvisning på
Museo Miguel Hernandez, og
etter bare noen få omkjøringer
møtte vi vår blide guide Maria
Teresa.

Hun fortalte oss om Hernandez
og hans familie, og ga en god innføring i de lokale forhold og tiden
han vokste opp i. Et besøk her
anbefales på det varmeste.
Etter å ha takket pent for oss, gikk
turen videre til korset på toppen
av fjellet La Muela. En flott gåtur
på en snau time i lett kupert
terreng førte oss til toppen..
En nydelig dag ble avsluttet med
mat og drikke og et fantastisk
utsyn over kystslettene i Orihuela
og nærområdene.

Bestillingslapp kommer og
vi ber alle om å fylle ut
denne slik at vi vet hva vi
må handle inn. Vi ser frem
til et like vellykket arrangement som tidligere år.
Velkommen!
Fantastisk utsikt fra toppen
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Bakgård
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Turdag for 3. og 4. trinn

Praktisk matematikk.

Onsdag 12. mars dro 3-4. trinn på
tur til Sofiaparken i Guardamar.
Det var en spent gjeng som satte
seg i bilene og kjørte utover mot
kysten tidlig onsdag morgen.
Ville vi unnslippe regnet som var
spådd? Det skulle vise seg å bli en
kjempeflott tur med oppholdsvær
og særdeles aktive elever.
AV ÅGE THEODOR ÅNENSEN

Da vi ankom parken satte ungene
av gårde og spredte seg utover
parken. Mellom trær, oppi trær,
bak busker, i lekestativer og rundt
dammene.
Fuglene i parken brisket seg og var
tydelig stolte over å kunne vise
frem fjærprakten til begeistrede
unger. Og ungene belønnet de
fjærkledde med mat fra matboksen og hasselnøtter.

Men noe fag måtte vi flette inn. Vi
hadde med oss målestaver/meterstaver fra skolen, og ungene fikk i
oppdrag å måle ulike ting som
befant seg i parken.
Praktisk matematikk viste seg å
også være lek og moro for de
håpefulle små! De spant rundt,
den ene gruppen mer kreativ enn
den andre. De hadde fire ulike
måleenheter de skulle måle i eller
regne om til – meter, decimeter,
centimeter og millimeter. Dette

Det var en selvgående gjeng som
lekte rundt i parken første delen
av formiddagen, og det var faktisk
litt vanskelig å bryte av den hyggelige leken.
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har vi jobbet med i matematikk de
siste ukene, og det var tydelig at
elevene har fulgt med i timene.
Mens elevene målte tittet også
solen frem, så da ungene var
ferdige med målingene var det
deilig å sette seg ned i solen med
matpakken.
Tiden går veldig fort når man har
det gøy, og plutselig var det tid for
å vende nesen hjemover. Vi har
hatt en flott dag og gleder oss
allerede til neste tur!
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Her i Spania har vi nydelig
vær nesten hver eneste dag!
Våren er aldri sen og det er
like gledelig hver gang! Men
hvordan utnytter vi egentlig
dette nydelige været? Dette
har vi lurt på... og fått svar
på!

Er du flink til å
utnytte det fine
vårværet?

Sivert 5/6. klasse:

– Ja, jeg er mye ute og har det
moro. Jeg elsker å stå på sparkesykkel i det fine været!

Fare! Konfirmantene
inntar London!
Konfirmantene ved DNSR kom
nettopp hjem i fra årets Londontur og har mange trivelige opplevelser i bagasjen. Det er Sjømannskirken som arrangerer turen som
et ledd i konfirmasjonsundervisingen. Noen såre bein var å spore
etter mye trasking i Londons gater
for blant annet å få med seg
London Eye, Westminister Abbey
og Big Ben.
Vi reiste sammen med norske
konfirmanter fra hele Spania og de
var vi sammen med under aktivitetene i kirken. Jeg fikk nye venner
på turen, og det var kjekt, forteller
Lene Eliesen.

Rektor Signy:

– Nei, dessverre, jeg burde

utnytte vårværet bedre!

Turen gav ikke bare nye venner for
livet, men også opplevelse som
konfirmantene nok vil huske i
lang, lang tid.
– Jeg likte aller best musikalen Les
Misérables og besøket i det kjente
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vokskabinettet Madam Tussauds.
Det var spennende å se og ikke
minst å ta bilder av seg selv med
alle de kjente menneskene som
var laget i voks, forteller Lene.
Det var er artig, men slitsom tur
stappfull av nye inntrykk.
Jeg sov nesten hele dagen da jeg
kom hjem, ler Lene.
Hun mener at neste års konfirmanter bare må begynne å glede
seg til en fantastisk tur.
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Skøytedagen

Er du flink til å
utnytte det fine
vårværet?

Astrid 3/4 klasse:

– Ja, jeg er med venner, spiller
tennis og fotball!

Torsdag 27. februar dro 5., 6. og 7.
klasse en tur til ishallen i Elche.
Med en full skolebil og noen snille
foreldre, hadde vi skyss til den
eneste islagte skøytebanen på mils
avstand. Vi dro fra skolen kl. 9
med hjelm og varme klær, varm
drikke og rikelig med mat. En og
annen kjeks var også gjemt unna i
sidelommene.
Noen flinke instruktører hjalp alle
utpå isen. Noen hadde aldri stått

på skøyter før mens andre har
vunnet premier i kunstløp. Selv
om det var stor forskjell, hadde
alle det like gøy!
Etter to timer på isen, gikk alle
til skateparken som lå like i nærheten. Der kunne man stå på
rulleskøyter, sparkesykkel, skateboard o.l. Noen spilte også fotball
for å avveksle litt. Hele turen ble
avsluttet med en is i solen, noe
som gjorde dagen helt perfekt!

Rebecca 7. klasse
– Ja, jeg er ute med venner og
har det gøy!

Besøk fra Leikanger
I forbindelse med vinterferien i Norge fikk vi besøk av kollegaer
ved Leikanger barne- og ungdomsskule. Lærerne fra den fagre
fruktbygda ved Sognefjorden kom i to puljer og fikk en liten
informasjonsøkt og omvisning på vår skole.
Eleven kunne fortelle mye om skolelivet her i Spania, og tok
likegodt en spansk sang til de besøkende, herlig!
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Magno 8. klasse:

– Jeg bader og spiller fotball,
jeg liker også å slappe av, sier
Magno før han haster avgårde.
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Tar du
utfordringen?

Costa Blanca Business
Battle går av stabelen
26. april på go-cartbanen i
Orihuela Costa. Her må vel
vi vel klare og stille lag –
lærer-, elev- eller foreldrelag? Det vil bli lagt opp til
firerlag, som kjører hver
sine runder med go-cart.

«Lille Petter
edderkopp…»

Hovedmålet er å samle inn
skolepenger for skoleelever
med nedsatt funksjonsevne
i Torrevieja og gjennom
dette også fremme positivitet, glede og samarbeid.

…er på besøk i 1. og 2.
klasse. Med god motivasjon og upåklagelig
arbeidslyst har alle laget
seg sin egen edderkopp.

Et annet mål er å gi
bedrifter muligheten til å
bli kjent med hverandre og
mulighet til å finne nye
samarbeidpartnere.

Ja vi kan!

Det legges opp til at det
også er en familiedag, med
hyggelig samvær. Det vil
også bli en bankett for
voksne på kvelden med
premieutdelig osv. Initiativtaker til arrangementet er
bl. a. Roy E. Bjørkmann.

BINGOKVELD!

VG 2 og 3 inviterer elever,
foreldre/foresatte, venner
og bekjente til Bingokveld
på skolen, onsdag 26. mars
kl 18.00.

For mer informasjon se:
www.facebook.com/Costa
Blanca Business Battle 2014

Flotte premier!
Salg av kaffe, juice, pølser,
vafler og kaker.
VEL MØTT!
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Kontaktlærere
på DNSR

Vi har hatt noen kontaktlærerbytter og her følger en
oversikt, slik at ingen skal
være i tvil om hvem som er
hvor:
1. og 2. klasse: Marit
Forbergskog og Linda
Engum
3. klasse: Åge Ånesen
4. klasse: Anette Kalltveit
5. klasse: Merete Opsanger
6. klasse: Kai Henning
Brække
7. klasse: Rhina Kalheim
8. klasse: Lene Brimi
9. klasse: Trine Bjørknes
10. klasse: Hanne Line
Rasmussen
Vg1: Einar Lerheim
Vg2: Liv Aakre
Vg3: Truls Aashagen

Realfagsdagen
Realfagsdagen ble gjennomført med stor suksess onsdag 19. mars.
Både elever og lærere satte pris på en annerledes skoledag.

Pink it together!
Pink it together jobber
intenst i disse dagene for å
få alle detaljene på plass før
deres store event skal gå av
stabelen 6. april kl 13:00
på Teatro Municipal i
Torrevieja. Arrangementet
er et veldedighetsshow med
moteoppvisning og annen
underholdning.
Billetten koster 10 Euro og
alle inntektene fra arrangementet går til forskning på
brystkreft i regi av den
Spanske brystkreftforeningen.
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DAGENS «STRIPE»

Dverg
planet

Krypdyr

i

- Gratulerer, sa den gamle rikingen.
- Vil du ha din egen private øy?
- Nei, sa den modige svømmeren.
- Vil du ha alle pengene mine da?
- Nei, sa svømmeren.
- Da vil du vel ha datteren min.
- Nei! Men hva vil du ha da?
- Jeg vil ha telefonnummeret til fyren som dyttet
meg uti.

Dyr

Rød
frukt

i

Sted i
Norge

AV PAULI OG STIAN

Jentenavn

i

i

Meieriprodukt

Det var en gang en rik mann som skulle pensjonere
seg. Derfor skulle han arrangere en konkurranse.
Konkurransen gikk ut på å svømme over et 25 meter
langt basseng med en hai oppi. Den første som
gjorde det ville få en egen privat øy, pengene hans
eller datteren. Da dagen kom var det mange modige
menn som hadde møtt opp, men ingen var modige
nok til å gjøre det. Plutselig var det noen som hadde
hoppet uti bassenget. Personen svømte for harde
livet over bassenget. Han kom helskinnet over på
den andre siden.
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I
drømmeland

Brukt
du får

i

VITSEKROKEN

TV
baklengs

Røyk
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