
NIEUWSBRIEF 1 EEUWFEEST COMMISSIE (januari – april 2019)

Deze nieuwsbrief komt in plaats van de notulen van de commissie. We zijn in de afgelopen maanden 4x 
bijeen geweest en dit zijn de belangrijkste wapenfeiten. De commissie is inmiddels officieel geïnstalleerd 
en kan nu dus naar buiten contacten leggen.

P3

Zaterdag 11 september 2021 wordt de dag van de reünie; we nemen een optie voor de avond op P3. 
Gedacht wordt om de donderdag en vrijdag ervoor ook in optie te nemen, zodat we het gebouw op pas
sende wijze kunnen inrichten en er een onderbouw- en een bovenbouwfeest kunnen organiseren.

REÜNIE

Er is info ingewonnen bij de organisatoren van het 75-jarig bestaan. Werving ging indertijd met telefoon
boek in de hand en landelijke advertenties. Er was een stevig budget en de reünisten betaalden inschrijf
geld. Overdag waren er activiteiten in het gebouw aan de Wilhelminalaan en ’s avonds een feest in De 
Doele.

Vandaag de dag zijn er social media en een eerste post op Facebook werd al flink gedeeld door oud- 
leerlingen en oud-collega’s, maar het is nu nog te vroeg om de publiciteitsmachine aan te zetten. 

Wat het dagprogramma betreft wordt er gedacht aan jaargroepen in de lokalen aan de Hoornselaan, 
excursies naar de Wilhelmina en Van Egmondstraat. Historisch materiaal tentoonstellen (medewerking 
zoeken Vereniging Oud-Purmerend en het Waterlands Archief).

De avond in P3 zou kunnen bestaan uit fragmenten uit oude musicals, optredens door oud-leerlingen 
oud-collega’s. Misschien een film over de geschiedenis van de school.

BOEK

De makers van het boek n.a.v. het 75-jarig bestaan gaan ermee akkoord dat hun boek als vertrekpunt 
wordt gebruikt voor een nieuw boek. Hiermee moet een subcommissie aan het werk.

PUBLICITEIT

Afgezien van bovengenoemde social media, moet er een website komen met informatie en mogelijkheid 
om in te schrijven voor de reünie. Tevens moet er een aansprekend logo komen en gaan er stemmen op 
voor een lied.

HUIDIGE DOCENTEN EN LEERLINGEN

Voor de huidige bevolking van het Jan is het belangrijk dat het 100-jarig bestaan gaat leven. Schooljaar 
2020/2021 moet er warmgedraaid worden. Idee is om een klok te laten aftellen tot 13 september 2021. 
In 2021/2022 hebben we dan het feestjaar, waarin er voor docenten en leerlingen allerlei activiteiten 
worden ontplooid. Voor eerstgenoemden denken we aan een onderwijscongres.

Wij willen graag de lezers van deze nieuwsbrief vragen hun op- en aanmerkingen aan ons te laten weten 
en willen hen tevens aansporen om dit document door te sturen naar andere geïnteresseerden.
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