OVERZICHT FEESTWEEK OSG 150
31 MEI T/M 8 JUNI 2019

In één oogopslag: Wat valt er te doen?
•
•

vrijdag 31 mei
maandag 3 juni

•
•

dinsdag 4 juni
woensdag 5 juni

•
•
•

donderdag 6 juni
vrijdag 7 juni
zaterdag 8 juni

- première film ‘OSG 150 jaar kleurrijk karakter’
- officiële heropening OSG West-Friesland
- première toneelstuk ‘The Wave’, toneelclub OSG
- familieavond OSG
- ontvangst leerkrachten basisonderwijs
- buurt-BBQ
- OSG-galafeest voor leerlingen en medewerkers
- reünie voor oud-leerlingen (periode 2000-2018)
- reünie voor oud-leerlingen (periode < 2000)

Tijdens de gehele feestweek is in de lokalen 101 t/m 104 een multi-media tentoonstelling
van de stichting Oud-Leerlingen te bezichtigen over de culturele geschiedenis van
de OSG West-Friesland en de Rijks-HBS. Op dinsdagavond 4 juni zijn er oud-leerlingen
aanwezig om bij die tentoonstelling tekst en uitleg te geven.

Voorwoord
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
De feestweek ‘OSG 150’ komt eraan. Nu de verbouwing erop zit en ook gebouw
Bontekoe op het punt staat om weer in gebruik genomen te worden, kunnen we
eindelijk het 150-jarig bestaan vieren.
Dat doen we met een feestweek van vrijdag 31 mei tot en met zaterdag 8 juni.
Maar wat is er in die week nu allemaal te doen? En voor wie? Wanneer?
Wat zijn de gevolgen voor het rooster? Waar moet je rekening mee houden?
In dit overzicht zetten we alles op een rijtje, dus ook de praktische zaken.
We hebben geprobeerd daarbij zo volledig mogelijk te zijn. Lees alles maar eens
op het gemak door. Mocht je toch nog vragen hebben over het programma,
stuur dan een bericht naar Insta OSG of mail naar t.dejong@atlascollege.nl.
Er is veel moeite gedaan om van de feestweek iets leuks en moois te maken.
We hopen dat jullie vooral van de Familie Avond en het Gala-feest zullen genieten.
Veel plezier!
Namens de schoolleiding,
Peter Snoek,
directeur OSG West-Friesland.
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- Première film ‘OSG 150 jaar kleurrijk karakter’
- Officiële heropening OSG West-Friesland
- ‘The Wave’, toneelstuk door toneelclub OSG
- Familie Avond OSG
- Buurt BBQ, ontvangst basisonderwijs
- Gala-feestavond in Het Park
- Reünies oud-leerlingen

Vrijdag 31 mei 2019, 19.30 uur

Première film
‘OSG 150 jaar kleurrijk karakter’
Wanneer:
Waar:
Voor wie:

vrijdag 31 mei 2019, 19.30 uur, première
Cinema Oostereiland
genodigden

De film is ook in Cinema Oostereiland te zien op de volgende momenten:
•
•
•
•
•

woensdag 5 juni, 19.30 uur (besloten: voor personeel & ouderraad)
zaterdag 8 juni, 16.00 uur (openbaar, maar vooral voor reünisten)
dinsdag 11 juni, 10.30 uur (openbaar)
woensdag 12 juni, 16.30 uur (openbaar)
vrijdag 14 juni, 20.30 uur (openbaar)

De film ‘OSG 150 jaar kleurrijk karakter’(70 minuten) is een reis terug in de tijd,
gemaakt door de geschiedenisdocenten Marcel Bogaarts en Michael Idema,
en Peter Sasburg van de stichting Oud-Leerlingen. Bovenbouwleerlingen interviewden
oud-leerlingen over hun herinneringen aan OSG, Westfries Lyceum en Rijks-HBS.
De première – de kick-off van de feestweek OSG 150 – is voor genodigden. Leerlingen,
ouders, oud-collega’s van de OSG en geïnteresseerden kunnen de film in Cinema
Oostereiland bekijken op 11, 12 en 14 juni (tijden: zie boven). Entree: € 5.
Reünisten hebben op zaterdag 8 juni vrij entree als ze van tevoren reserveren bij Cinema Oostereiland.

De film komt ook op dvd uit. De verkoop van de dvd (€ 10) wordt verzorgd door
de stichting Oud-Leerlingen. Bestellen kan via de website van de stichting:
https://reunieosgwest-friesland.atlascollege.nl.

Maandag 3 juni 2019, 15.30 uur

Officiële heropening OSG West-Friesland
Waar:
Voor wie:

aula OSG
genodigden, personeel

Maandag 3 juni is er tot en met het achtste uur gewoon les.
Tussen 15.00 en 15.30 uur verzamelen de genodigden en de collega’s zich in de aula.
Het officiële programma start om 15.30 uur.

Na het officiële gedeelte kunnen genodigden een rondleiding door de verbouwde OSG
krijgen door leden van de inrichtingscommissie.
In de aula worden dan de vijf oud-leerlingen voorgesteld die zijn geportretteerd
voor de tweede fotogalerij van oud-leerlingen met een inspirerend verhaal.
Ook de tweede fotogalerij krijgt de OSG aangeboden door de leerlingenraad.
De heropening wordt afgesloten met een gezellig samenzijn tot ca. 18.00 uur.
De leerlingen worden bij de heropening vertegenwoordigd door de leerlingenraad.
Dezelfde dag worden foto’s van de heropening gepubliceerd op website, Insta en
Facebook OSG. Ook het filmpje met het drone-shot, dat woensdag 22 mei in de voortuin
van de OSG is gemaakt met alle leerlingen in OSG-hoodie, gaat dan online.

Maandag 3 juni 2019, 19.30 uur

Première ‘The Wave’, toneelclub OSG
Waar:
Voor wie:
Extra opvoeringen:

Othellozaal, schouwburg Het Park
genodigden, personeel
dinsdag 4 juni, 10.45 uur, voor alle brugklassers
dinsdag 4 juni, 14.45 uur, voor M2, H3, V3
woensdag 5 juni, 14.00 uur, voor H2, V2
woensdag 5 juni, 19.30 uur, voor bovenbouwleerlingen

Onder leiding van leraren Andrew Niemeijer en Auke Jan Mulder is de afgelopen
maanden het toneelstuk ‘The Wave’ ingestudeerd. Aan de opvoering wordt meegewerkt
door 30 acteurs – leerlingen uit alle jaarlagen, van brugklas tot en met zesde klas –
en 2 technici.
‘The Wave’ vertelt het verhaal van een ambitieuze jonge
leraar die een experiment aangaat met zijn klas. Zijn
leerlingen geloven er niet zo in dat mensen – in deze
moderne tijd – nog vatbaar zijn voor dictatuur. Maar hoe
langer het experiment duurt, des te meer de groep in de ban
raakt van het experiment. Ze veranderen hun kleding,
benoemen een leider, en beginnen mensen uit te sluiten.
The Wave is geboren. Al snel dreigt de situatie volledig uit de
hand te lopen…
De voorstelling duurt ca. 75 minuten.

Let op! Voorstellingen voor leerlingen!
Na de (besloten) première wordt het stuk nog vier keer voor leerlingen opgevoerd.
Op dinsdag 4 en woensdag 5 juni zijn er drie voorstellingen onder schooltijd.
Zit je in een brugklas, M2, H2, H3, V2 of V3, dan heb je dus op de tijden hieronder
geen les maar ga je naar schouwburg Het Park aan de Westerdijk – samen met de leraar
van het eerstvolgende uur.
Dinsdagmorgen 4 juni, 10.45 uur: ‘The Wave’ voor alle brugklassers
•
•
•

10.10 uur
10.45 uur
12.15 uur

leerlingen & lesgevende docenten 3e uur samen lopend naar Het Park
aanvang voorstelling
terug op school, verder met lesuur 5

Dinsdagmiddag 4 juni, 14.45 uur: ‘The Wave’ voor M2, H3, V3
•
•
•

14.20 uur
14.45 uur
16.00 uur

leerlingen & lesgevende docenten 7e uur per fiets naar Het Park
aanvang voorstelling
leerlingen kunnen na de voorstelling naar huis

Woensdag 5 juni, 14.00 uur: ‘The Wave’ voor H2, V2
•
•
•

13.30 uur
14.00 uur
15.15 uur

leerlingen & lesgevende docenten 6e uur met fiets naar Het Park
aanvang voorstelling
leerlingen kunnen na de voorstelling naar huis

Woensdag 5 juni, 19.30 uur: ‘The Wave’ voor bovenbouw (M3 t/m V6)
Omdat deze voorstelling niet onder schooltijd plaatsvindt, kunnen bovenbouwleerlingen
(inclusief examenkandidaten) niet verplicht worden om deze opvoering bij te wonen.
Zit je in de bovenbouw (M3, M4, H4, H5, V4, V5, V6) en wil je je klasgenoten of
vrienden/bekenden toch zien optreden, of ben je gewoon benieuwd naar het stuk van
de toneelclub OSG, dan kun je vanaf maandag 27 mei, 08.30 uur, tijdens schooluren
max. 2 kaartjes p.p. afhalen bij de conciërges.
Er zijn 259 kaartjes beschikbaar, op = op.

Dinsdag 4 juni, 18.30-21.30 uur

Familie Avond OSG
Waar:
Voor wie:

OSG West-Friesland (hoofdgebouw & Bontekoe)
leerlingen en hun familie

De OSG is klaar! Inclusief gebouw Bontekoe!
Wil je de vernieuwde school nu ook wel eens aan je ouders, broertje, zusje of opa & oma
laten zien? Dan is dit je kans! Je kunt ze op dinsdagavond 4 juni zelf rondleiden door de
gebouwen. Het is geen open dag, maar gewoon een gezellige avond voor OSG-families.
Er zijn verschillende activiteiten.
De school is aan de voor- én achterzijde open.

Wat valt er zoal te zien en doen?
•

Het prachtige nieuwe Technasiumlokaal in gebouw Bontekoe is open.
Je kunt er deelnemen aan een challenge.

•

Bij Fast Lane English valt iets ‘very English’ te doen...

•

Oud-leerling Ramon van
Engelenhoven, tegenwoordig
concertpianist, bespeelt
de nieuwe vleugel in de aula.
(www.ramonvanengelenhoven.nl)

•

Tekenlerares Pauline van Dort
begeleidt een wedstrijd De Opa of
Oma Met Het Mooiste
Handschrift. Laat je opa of oma
(in de kleine aula) een felicitatie
aan de jarige OSG schrijven.
Voor de eerste drie prijzen vallen er OSG-hoodies te winnen, de eerste prijs gaat
bovendien met een mooie beker naar huis.
(Gebruik van eigen pen of vulpen is uiteraard toegestaan!)

•

In de lokalen 101 tot en met 104 is het cultuurprogramma van de stichting
Oud-leerlingen te zien, een tentoonstelling met foto’s en objecten uit
de rijke culturele geschiedenis van de OSG en de Rijks-HBS.

•

Een mooie mix van kunst-door-leerlingen valt te bezichtigen in lokaal 100.

•

Op de binnenplaats staat een ijswagen van Vivaldi, waar je een gratis ijsje kunt
scoren.

•

De Ouderraad biedt de OSG tijdens de Familieavond een cadeau aan.

•

In gebouw Bontekoe gaan
vermoedelijk al wat
practicumlokalen open.
In het practicumlokaal
Biologie kun je intekenen
op een van de
tweedehands
microscopen. Die worden
verkocht voor € 25 per
stuk. Je kunt niet ter plekke
afrekenen/betalen – na
afloop wordt geloot om te
bepalen welke intekenaars
zo’n microscoop kunnen komen ophalen.
De gelukkigen krijgen daarover per mail bericht.
De opbrengst van de verkoop van de microscopen gaat naar
vogel- en dierenopvang De Bonte Piet in Benningbroek.

•

Slotstuk van de avond wordt
De Grote OSG Quiz, om 20.30 uur
in de aula. De Quiz wordt aangeboden
door de Ouderraad.
Doe als gezin/familie mee, en maak
kans op fijne prijzen! Voor de eerste
drie prijzen liggen er ook nog eens twee
van die felbegeerde OSG-hoodies klaar.
En ook hier staan er glimmende bekers
klaar voor de families die de OSG
(en de Rijks-HBS van vroeger)
het beste blijken te kennen.
Als slagroom op de taart mag de winnaar van De Grote OSG Quiz bovendien ter
plekke een mooi kunstwerk uitzoeken van oud-leerling Thom van der Gulik,
die werkt onder de naam STHOM (www.sthom.nl).
Antwoordformulieren en pennen voor de Grote OSG Quiz zijn verkrijgbaar in de aula.

Oproep: Kom op de Familie Avond zoveel mogelijk met de fiets of te voet.
De parkeergelegenheid in de omgeving van de OSG West-Friesland is beperkt.
Die is te vinden op het RAC-terrein (Johannes Poststraat), de parkeergarage
Jeudje, of – wat verder weg – het parkeerterrein ABC.

Woensdag 5 juni, 17.30-20.30 uur

Buurt-BBQ
Waar:
Voor wie:

binnenplaats OSG West-Friesland
buurtbewoners OSG (op uitnodiging)

Buurtbewoners hebben de afgelopen twee jaar te maken gehad met de verbouwing van
de OSG West-Friesland. Om ze te bedanken voor het begrip wil de OSG hen trakteren op
een buurt-barbecue op de nieuwe binnenplaats.
Bewoners hebben daarvoor een uitnodiging gekregen.
Eerder op de woensdagmiddag ontvangt de OSG leerkrachten en directeuren van
basisscholen uit de regio West-Friesland. Zowel voor buurtbewoners als
vertegenwoordigers van het basisonderwijs worden rondleidingen georganiseerd.

Donderdag 6 juni, 19.30-23.00 uur

Gala-feestavond
Waar:
Voor wie:
Dresscode:

Othellozaal & foyer schouwburg Het Park
leerlingen en medewerkers OSG West-Friesland
gala-kleding wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht

Van maandag 27 mei tot en met dinsdag 4 juni kun je bij je mentor aangeven of je
naar de Gala-feestavond in Het Park wilt. Je naam komt dan op de lijst van je klas.
(Let op: in verband met Hemelvaartsdag is er geen school op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.)

Op de avond van het Gala-feest
– donderdag 6 juni – kun je dan
bij de ingang van Het Park
het polsbandje ophalen dat je toegang
geeft. De bandjes worden ter plekke
verdeeld via ontvangsttafels
Brugklassen, Mavo, Havo, VWO.
Ook examenleerlingen zijn welkom.
Examenleerlingen zijn in de week van
27 mei in principe niet meer op school.
Zij kunnen zich tót 5 juni per mail bij hun mentor aanmelden voor de Gala-feestavond.
Op de Gala-avond moet je jezelf kunnen legitimeren met je schoolpas. Neem die dus
vooral mee! Alleen met de combinatie schoolpas en polsbandje kom je binnen.
(Het heeft dus geen zin om je polsbandje aan iemand zonder schoolpas weg te geven.)

Bij de ingang zullen steekproefgewijs blaastesten worden gedaan. Blijkt dat je hebt
‘ingedronken’, dan zal de toegang worden geweigerd. Het feest is alcoholvrij.
Polsbandjes ophalen & inloop Gala-feest: vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.
Het feest duurt tot uiterlijk 23.00 uur. Je ouders kunnen vanaf 22.00 uur
naar binnen om je daar op te pikken, als ze dat willen.
Dan kunnen ze ook nog iets van het staartje van het feest zien.
Op het plein voor de schouwburg is beperkt ruimte voor
fietsen. Op het grasveld aan de overkant van Het Park
worden extra hekken geplaatst waar je je fiets tegenaan
kunt zetten. Er zijn tijdens de feestavond beveiligers, die
zullen ook de fietsenstalling een beetje in de gaten houden.
Ook binnen is security aanwezig.
Het meebrengen van alcohol en drugs is uiteraard
ten strengste verboden.

In de schouwburg kun je de beats vinden in de Othellozaal. Daar draaien de dj’s
Thijs Koning (DJ Kronnix) en Blanco (Noiz, Stush & Antwine).
VJ Michiel de Kimpe projecteert beelden tegen een achterwand van 10 meter breed.
Productie, geluid- en lichtplan: Teun Snoeks.
Wie even uit de drukte van de Othellozaal weg
wil, kan terecht in de foyer. Daar draait een
Spotify-playlist als achtergrondmuziek.
Sneltekenares Christel Schols maakt
snelportretten van leerlingen op speciale
OSG150-bierviltjes. Ze neemt een assistente
mee voor het inkleuren, zodat ze zoveel mogelijk
snelportretten kan maken. Verder wandelt
tafelgoochelaar Nick de Jong rond – in welke
gedaante, dat wisselt bij hem per dag.
Fotograaf Marcel Rob bouwt in de foyer weer een mini-studio op. Daar kun je mooi op
de foto. Let op: Omdat we de foto’s graag willen publiceren op website, Insta en
Facebook zullen we – in verband met de privacy – ter plekke moeten checken of
je ouders toestemming hebben gegeven.
Leerlingen van 16 jaar en ouder bepalen zelf of hun foto’s gepubliceerd mogen worden.
Er is een (gratis) garderobe in de kelder van Het Park: voor de kassa langs, de trap naar
beneden. Er zijn twee ‘bars’ open: een grote in de foyer en een kleinere naast de ingang
van de feestzaal. Dit zijn de prijzen:
• fris (uit flessen, in plastic bekers geschonken)
€ 1,50 per beker
• limonade
€ 0,50
• water
gratis
Zowel limonade als water wordt door medewerkers van Het Park achter de bar getapt.
Er kan (contactloos) worden gepind. Er wordt geen alcohol geschonken.

In de foyer, naast de ingang, is een informatiepunt (bemande statafel).
De ochtend na het schoolfeest, vrijdag 7 juni, krijgt iedereen
de eerste twee uur roostervrij. Je wordt het derde uur weer op school
verwacht. Er worden voor die vrijdag geen toetsen uitgeschreven.
Wèl loopt het lesrooster op 7 juni gewoon tot en met het achtste uur.

Vrijdag 7 juni, 16.00-23.59 uur

Reünie oud-leerlingen (2000-2018)
Waar:
Voor wie:

OSG West-Friesland
oud-leerlingen uit de periode 2000-2018 en medewerkers OSG

De reünie op vrijdag 7 juni is bedoeld voor oud-leerlingen die in de jaren 2000-2018
op de OSG West-Friesland hebben gezeten. Ze kunnen daarvoor een kaartje kopen bij
de stichting Oud-Leerlingen: https://reunieosgwest-friesland.atlascollege.nl.
Op vrijdagavond treden verschillende leerlingen en oud-leerlingen op:
•
•
•
•
•
•

16.30
17.15
17.45
19.00
20.30
22.00

JustUs
In-Sook Pinxteren
Madelief van Vlijmen (Madlife, foto)
Engel
Tijn Verkerk
DJ Hasse de Moor

Zaterdag 8 juni, 15.00-23.59 uur

Reünie oud-leerlingen (van vóór 2000)
Waar:
Voor wie:

OSG West-Friesland
oud-leerlingen die vóór 2000 op de OSG, Westfries Lyceum of Rijks-HBS
hebben gezeten

Ook op zaterdag wordt het muzikaal programma voor een groot deel verzorgd door
oud-leerlingen:
•
•
•
•
•

15.30
17.15
18.45
20.30
22.00

Hans Houtman
Willem Woestenburg
Bryan Stricker (foto)
Glock 45
Doña Pessy

Zondag 9 en maandag 10 juni zijn Eerste en Tweede Pinksterdag.
Het gewone schoolleven op de OSG wordt hervat op dinsdag 11 juni, 08.30 uur.

