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Det var så ugen, hvor vores nabofriskole lukkede. Ikke helt, for den fortsætter til 

årsskiftet, men alle ved nu, at en epoke med Vesthimmerlands Naturfriskole er slut, 

og folk i Strandby og omegn skal se sig om efter et nyt skoletilbud til deres børn. Det 

viser hvor sårbare vi små skoler er i opstartsfasen, også selvom man kæmper bravt, 

som de har gjort i Strandby. Det ved alle.  

 

På trods af 

den triste 

baggrund, er 

vi glade for 

at vi her i 

denne uge 

kan sige 

velkommen 

til to nye 

elever; 

Jesper og 

Rasmus fra 

Strandby. De 

går i 

7.klasse, så 

nu passer 



det bedre med antal drenge og piger, har pigerne gjort mig opmærksom på. Vi håber 

at I og jeres forældre kommer til at føle sig hjemme her, det er jo ikke sikkert vi gør 

tingene helt på samme måde, som i Strandby.  Så må I bære over med os. 

Velkommen til jer. P.S. Der er vist ledige pladser på rengøringsholdene. 

I samme åndedrag, kan man næsten 

forledes til at sige, skal vi sige farvel til 

en elev. Elias vil gerne udforske nye 

horisonter, og i den sammenhæng er 

det Vester Hornum skole. Elias har 

sidste skoledag i dag. Vi vil alle savne 

dine sjove og underfundige indslag, hvor 

en ellers kedelig og trist 

undervisningstime kan tage en 

humoristisk drejning. God vind til dig.  

 

 

 

 

Husk på mandag er der håndboldkaravane i Ranum. Det betyder, at Lillegruppen skal 

møde i Ranum til normal tid, og altså ikke på skolen. Der er lærere i Ranum til at 

tage imod eleverne. Alle andre møder på skolen til normal tid. Lillemellem og 

Storemellem bliver kørt derover af de ansatte, så vi sørger for transport frem og 

tilbage mellem Ranum og overlade af alle elever, det skal I ikke tænke på. Birthe har 

sendt en mail ud til de involverede forældre, så læs venligst den. 

Det var også den uge, hvor bolden var givet op til, ikke fodboldlandskamp, men 

store arbejdslørdag. Mange var mødt op, og det var en rigtig god dag, er der flere 

det siger, så der var ikke tale om et reservehold, men den rigtige vare. Mange tak for 

det. 

 

Kan I have en god weekend 

 

Troels 



 

   

 

 

 


