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Naturlig nok blir 17.mai og statsministerbesøk hovedsak i dette nummeret
av Skolenytt. Vi hadde to fantastiske dager, med stor begeistring og engasjement.
Ellers går det i full fart frem mot sommerferien, og vi merker at varmen
har kommet for å bli nå. Det er lettvinte dager, med kortermete skjorter
og shorts.J Vi nærmer oss også et nytt skoleår, og mer informasjon
kommer i neste, og siste nummer av Skolenytt inneværende skoleår.
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17.maifeiringen startet med skinnende sol og sikkert mange spente og forventningsfulle barn.
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Først var det flaggheising, kransepålegging og
statsministerbesøk i Sjømannskirken på morgenen.
Deretter fortsatte feiringen med tradisjonelt
17.maitog i Torrevieja. Statsminister Jens Stoltenberg kom til strandpromenaden for å bli med å
gå i toget. Først holdt han en kort tale, som han til
og med begynte på på spansk. Det
var veldig mange festkledde mennesker som ventet på statsministeren, på å gå i tog og sikkert også på
å spise masse is. Og i tillegg til alle
feststemte barn og voksne så var
det også pressefolk fra både tv og
aviser, så det var nok mange som
også var litt spente på om de kanskje kom på tv og det var nok litt stas å gå i tog med selveste statsministeren. Det var heiarop og 17.maisanger i lange rekker bakover i toget, -god
17.maistemning med andre ord.
Vel fremme i Europaparken var det tid for en pust i bakken og dagens
første (?) inntak av brus, pølser og is, før elevene fra barnetrinnet gikk
opp på scenen for å fremføre alle åtte versene av nasjonalsangen og Vi ere
en nation vi med. Det var en
flott gjeng som entret scenen
med stil, og alle sang veldig
flott. Mellom versene i Ja, vi
elsker, fortalte elevene fra
7.trinn hva versene handlet om.
Etter masse is, pølser, brus,
loddsalg, underholdning i parken
dro mange opp til Sjømannskirken og fortsatte feiringen der. Her var det
mer pølser, brus, is og kaker, i god 17.maitradisjon. Det var også tradisjonelle 17.maileker som 8.og 9.trinn arrangerte og dette så ut til å være veldig populært. Elevene fra barneskolen fremførte Ja, vi elsker med forklaring til versene i Sjømannskirken også.
Etter en laaaaaaang, god og solrik dag kunne man vende snuten hjemover
for å slappe av. Tipper de fleste så tilbake på dagen med gode minner og
at man var takknemlig for at vi nordmenn får feire vår nasjonaldag på en
slik måte her i Spania.

Statsministerbesøk på DNSR
18.mai var det klart for storbesøk på DNSR. Skolen var så heldig å få
besøk av selveste statsminister Jens Stoltenberg. Stoltenberg ankom
skolen sammen med en mengde pressefolk fra ulike norske medier.
Samtidig var sikkerheten satt i høysete med et stort antall politi.
Elevene hadde hatt generalprøve tidligere på dagen og var nå godt
forberedt på statsministermøte.
I det Statsministeren kommer inn i skolens hall trør samtlige elever
til med skolesangen til DNSR og følger deretter opp med MOTsangen. Statmininsteren synes å glede seg over det han hører. Etter
at de musikalske bidragene er fremført er det tid for å stille spørsmål til Statsministeren. En representant for hver enkelt klasse på DNSR fremfører et spørsmål til statsministeren.
Jens Stoltenberg formidler bl.a. dette:
Han er optimistisk med tanke på klodens fremtid på tross av finanskrise, miljøkrise og epedemier og krig. Han tror at verden vil være et bedre sted å være om 20 år henviser bl.a til diktaturenes fall og lavere spedbarnsdødelighet. Verden har utviklet seg i positiv retning.
Han oppfordrer ungdom som står ovenfor valg angående videre utdanning å følge hjertet sitt og
velge det som man trives med.
På spørsmål om hvorfor velge Arbeiderpartiet ville heller statsministeren formidle hvor viktig
det er å bruke stemmeretten sin og poengterte at man aldri ville finne et parti som man er
hundre prosent enig med hele tiden. Det partiet finnes ikke. Stem på det partiet du er mest
enig med!
Vi får også vite at statsministeren har valgt en
jobb som går ut over privatlivet hans, at det
blir lite tid til familie og venner. Statsministeren kunne ikke tenke seg å bosette seg i Spania, han var nok litt for mye norsk til det, men
liker Spania veldig godt som et ferieland.
Statsministeren vet ikke hva han skal gjøre nå
han er ferdig med politikken, men har veldig
lyst å være statsminister i nye fire år. Statsministeren er glad i 70-talls musikk og nevner
flere storheter bl.a Bob Dylan og Tina Turner.
Etter at spørsmålene er blitt besvart tar statsministeren seg en tur ut på skolegården og idrettsplassen der mange voksne og barn er så heldige å få autografer og bli avbildet sammen
med statsministeren.

Eksamenstid på VGS og 10.klasse!
Mai er her, og tiden for å avvikle eksamener på videregående er inne. Elever på vg1 ble i år
trukket ut til eksamen i skriftlig engelsk den 20.mai. Vg 3 skal gjennomføre skriftlige eksamener i norsk hovedmål (25.mai), norsk sidemål ( 27.mai) og markedsføring og ledelse (5.juni).
Trekk i lokalgitt eksamener vil bli offentliggjort den 12. og 15.juni.
10.klasse er ferdig med sin skriftlige eksamen, som var engelsk i år, og venter nå i spenning på å
få vite hva de kommer opp i muntllig. Dette får de vite onsdag 3.juni, og eksamensdag er fredag 5.juni
Vi ønsker alle våre elever lykke til!!
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Leirskole i Benissa
Mandag og tirsdag i uke 18 var det igjen tid for den årlige
leirskolen for hele barnetrinnet. Fullpakket med bla. sovepose,
tannbørst og lommelykt lot vi skolesakene bli igjen hjemme. Vi
var veldig spente før avreise og gleden var stor da vi dro av
gårde i en real dobbeltdekker.
Vel framme i Benissa ble vi
tatt hjertelig i mot av, for noen, gamle kjente ”Monitores”,
de voksne som hadde ansvar for alle elevene på dagtid. På
leirskolen fikk elevene ri på ponni, plante, bake brød, kjøre
”dødsklia” , klatre og mye annet. Timeplanen var fullpakket,
og engasjementet var på topp i alle økter. Maten ble servert under tak, men
ute i det fri og var ordentlig digg! Elevene hadde etter tur ansvar for servering
og rydding. Vi fikk blant annet verdens
største paella…
Utpå kvelden, da det var blitt mørkt, var det klart for
”lommelyktløype”. Det var litt skummelt å høre alle lydene
rundt leirskolen…det var bra elevene gikk sammen i grupper.
Da ungene var ferdige
var klokken langt over
leggetid. De siste var
ferdig med kveldstellet
i halv tolvtiden, og ikke
lenge etterpå var det stille på alle rommene. Dagen etter
våknet elevene opp til god frokost og etterpå var det klart
for en lang tur i spansk skog og mark.
På bussturen hjem var det en del slitne barn, godt det ikke
var mange dager igjen til ferien.

Til informasjon
Både vår advokat og asesor kan informere om at sykelønnsordningene er noe annerledes i Spania enn i Norge. Blant annet finnes ikke begrepet aktiv sykmelding, slik at en
som er sykemeldt kan ikke gå på jobb. Er man ansatt i 100 eller 80%- stilling, er det
dette man må jobbe—eller ingenting. Det finnes andre forskjeller også og skolestyret
har hatt dette som egen sak, og det er mulig å lese sakspapirene og se hva som er vedtatt angående andre forhold ved sykelønnsordningen.

Tur til saltsjøen i San Luis
Fredag 15.mai hadde 10.klasse eksamen i engelsk og vi i 8.-9.klasse tok en ekskursjon til saltsjøen. Vi så om vi kunne finne noe liv i området rundt og studerte saltkrystaller. Vi fant mange
saltkrystaller, men lite liv rundt. Noen vasset litt og fikk salt på leggene.

Vi er så heldige at vi har fått inn Nancy som fast vikar, og
hun skal bli ut skoleåret og hjelpe til ved behov, så etter å ha
spist, dro vi hjem til henne for å lage klar fanen til 17.mai.
Etter at den flotte fanen var ferdig, tok vi oss en velfortjent dukkert i bassenget.
4. og 5.juni skal vi på tur igjen, da går ferden til en aktivitetsleir ved Denia. Vi håper det blir en morsom og opplevelsesrik tur!

Hoppetaukonkurranse
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å gi barn gode vaner som forebygger hjerte og karsykdom i voksen alder. I uke 17 og 19 inviterte de til en
landsomfattende hoppetaukonkurranse.
Ved Den norske skolen i Rojales deltok 3. – 7. klasse med stort engasjement
og glede. Den store aktiviteten bekreftet at hoppetau er en aktivitet som
passer for alle; det er enkelt, morsomt, gir kondisjon, er sosialt og lar seg
lett å organisere.

Ved skolen i Rojales oppnådde 5. klasse
best gjennomsnittsresultat, om det holder
i den nasjonale sammenhengen vil tiden
vise. Det som er helt sikkert er at tauene
ga gode friminuttaktiviteter og økte hoppeferdigheter . Bildet viser Elise og Anita
fra 5. klasse i fint hoppedriv.
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Europaparken
Fredag 15. mai var hele barnetrinnet på tur til Europaparken i Torrevieja. Og for en fantastisk
dag det ble! Rammen var topp, med strålende sol og knall blå himmel.

Vi øvde på sangene og tekstene til 17.mai-framføringen, og
hadde aktiviteter etter en lengre matpause. Elevene var i
aldersblanda grupper og gjorde en kjempeinnsats på alt fra
hurrarop (til 17.mai-toget), mimeleker, frisbeegolf, hesteskokast og stikkball.

Det ble en alle tiders utedag og en super oppladning til
feiringen av nasjonaldagen vår. Tusen takk til alle for
en helt herlig dag!

Vi i 1. og 2. klasse jobber med VEKT.
Vi veier alt mulig! Forrige uke veide vi matpakkene
våre. Tidemann hadde den TYNGSTE matpakken og
Brage hadde den LETTESTE.
Kan du se fra den tabellen
vi har laget hvem som hadde den NEST TYNGSTE og
den NEST LETTESTE matpakke?
Noen i klassen hadde lik
vekt! Men ingen hadde mer
enn en halv kilo… eller 500
gramJ!

Her er en gåte, på en måte…
Hva veier mest, en kilo med
stein eller en kilo med fjær?
Klarer du ikke å finne ut av
det, kan du høre med oss i 1.
og 2. klasseJ.

Det vokser og gror…

Visste du at det finnes frø i blomster og frukt? Se hva vi
fant! Kanskje du kan finne noen frø du og?

