
E E U W F E E S T   C O M M I S S I E   ( M E I – N O V E M B E R   2 0 1 9 )

In de vorige nieuwsbrief heeft de commissie tal van activiteiten genoemd die rondom het 100-
jarig bestaan zouden kunnen plaatsvinden. Inmiddels heeft zij een scheiding gemaakt tussen 
de evenementen die zijzelf wil uitvoeren en zaken die door de school zelf, al dan niet met on
dersteuning van het Centraal Bureau, zouden kunnen worden georganiseerd (zie onder kopje 
‘Suggesties’).

BOEK

Zoals we reeds in Nieuwsbrief 1 aangaven is ons uitgangspunt het boek ‘School van Betekenis’ 
dat bij het 75-jarig bestaan verscheen. Het is ons plan om dit boek na een enkele correctie en 
aanvulling uit te breiden met de afgelopen 25 jaar om de eeuw compleet te maken met de 
verhuizing naar het gebouw aan de Hoornselaan, de overgang naar een nieuwe bestuursstruc
tuur en de komst van de tweede fase. Als titel kozen wij ‘School van Kansen’ en het is onze 
bedoeling dat dit thema als een rode draad door het boek loopt.

FILM

Ook bestaan er plannen voor een film. We hebben inmiddels contact gelegd met oud-leerling 
en filmmaker Ferco Kol. Ook hier willen we thema ‘School van Kansen’ als uitgangspunt nemen 
en denken we erover om drie markante figuren uit verschillende kenmerkende perioden uit de 
geschiedenis van de school te laten vertellen hoe de school kansen bood.

REÜNIE

Op zaterdag 11 september 2021 wordt de reünie overdag gevierd in het gebouw aan de 
Hoornselaan met, indien mogelijk, voor de liefhebbers een excursie naar de Wilhelminalaan. ’s 
Avonds is er voor de reünisten een feest in de P3 met een programma waarin fragmenten uit 
oude musicals en optredens van oud-leerlingen en oud-medewerkers een rol spelen. Zowel in 
de school als in de P3 zal er gelegenheid zijn om de film te bezichtigen en de dvd aan te schaf
fen. Ook zal men het boek op beide locaties kunnen inzien en aanschaffen.

PUBLICITEIT

De commissie oriënteert zich op de moderne media om zich te laten ondersteunen bij de voor
bereidingen van de reünie. Het is van belang dat er op korte termijn een duidelijke website 
komt. Zodra die in de lucht is, kunnen wij geïnteresseerden op de hoogte houden van de di
verse projecten en hun medewerking vragen op de gebieden waarin zij kundig dan wel geïnte
resseerd zijn. Daarnaast biedt de website iedereen de gelegenheid om zich aan te melden voor 
de reünie van 11 september 2021.

Op- en aanmerkingen graag naar onderstaande (oud-)collega’s en stuur deze brief vooral 
door!!

Met vriendelijke groeten, Maurice Blöte (blo@psg.nl)
Ben van den Boogaard (bgr@psg.nl)
Babs van Hasselt (bvhas@xs4all.nl)
Martin Quak (qua@psg.nl)
Marlies Vermeulen (vermeulen_marlies@live.nl)



SUGGESTIES COMMISSIE

• We stellen voor om in het aanloopjaar 2020-2021 in de gangen van de school een tiental vi
trines plaatsen. Aan elke vitrine wordt een tijdvak van ongeveer 10 jaar gehangen. De vitrine
kasten moeten geplaatst worden in de gangen van de school en gevuld worden met materiaal 
dat wordt aangeleverd door oud-leerlingen en personeel en de huidige bewoners van het ge
bouw. Er ligt al een opzet van dit plan klaar.

• We stellen voor om in het feestjaar 2021-2022 een congres te plannen met als thema 
‘School van Kansen’. Het congres is bedoeld voor medewerkers van heel het onderwijs in de 
regio. In het kader van het thema worden geïnteresseerden uitgenodigd, met name uit het ba
sisonderwijs, om iets in te brengen over de positie van het Jan van Egmond afgezet tegen de 
andere scholen in de regio.

• We stellen voor om in het feestjaar 2021-2022 voor de huidige leerlingen aan aantal activi
teiten te organiseren. Te denken valt aan twee schoolfeesten in de P3 (voor de onderbouw en 
de bovenbouw) in de dagen (donderdag en vrijdag) voorafgaand aan de reünie.

• We stellen voor dat er in het feestjaar 2021-2022 voor de leerlingen extra sporttoernooien 
en klassentoernooien worden georganiseerd.


