Terugblik op feestweek OSG 150
De feestweek OSG 150 zit erop.
Een volle, intensieve week, die
in een roes voorbij ging. Tijd om
even terug te blikken, ook voor
degenen die (nog) niet op Facebook
of Instagram hebben gekeken.

Première film ‘OSG 150 jaar kleurrijk karakter’
Vrijdag 31 mei

De feestweek begon met de première
van de film ‘OSG 150 jaar kleurrijk
karakter’ in Cinema Oostereiland.

Aan de film, waaraan was meegewerkt
door tientallen oud-leerlingen, is ruim
drie jaar gewerkt door
geschiedenisdocenten Marcel Bogaarts
en Michael Idema. Zij deden dat samen
met Peter Sasburg, voorzitter van de
stichting Oud-Leerlingen.

De film is ook op dvd verschenen. Extra vertoningen van de film in Cinema Oostereiland
zijn er deze week nog op woensdag 12 juni (16.30 uur) en vrijdag 14 juni (20.30 uur).

Officiële heropening OSG West-Friesland
Maandag 3 juni

De verbouwing zit erop, gebouw Bontekoe is
ook weer gebruiksklaar. Hoog tijd voor
de officiële heropening. Die vond
maandagmiddag 3 juni plaats voor een mix
van personeel en genodigden.

Geen traditionele heropening, maar een
alternatieve: de vertoning van een filmpje
waarin drie OSG-leerlingen (Isa Ahmadali,
Mistral Elzinga en Hanna Mozer) hollend
de school verkennen. Ze worden daarbij vooraf
gegaan door Isa’s labrador Prins, die er met
het rode lint voor de opening vandoor is. Bij de opening presenteerde Prins keurig
het gebruikte lint aan directeur Peter Snoek, in ruil voor een bot. Daarna hieven de
aanwezigen het glas op de heropening. Hans Verschoor, voorzitter College van Bestuur
van het Atlas College, bood de OSG een cheque aan, ter waarde van € 1500.

Het nieuwe OSG-filmpje, compleet met drone-shots, valt te bekijken via deze link:
https://vimeo.com/338544531/123af28f37

Onthulling tweede fotogalerij oud-leerlingen OSG
Maandag 3 juni

Net als bij de 150ste
verjaardag van
de OSG, op 15 november,
bood de Leerlingenraad
de school een fotogalerij
met vijf portretten aan.

Ook dit keer betreft het vijf
oud-leerlingen, die na de OSG
een inspirerend pad hebben
gekozen. Thom van der Gulik
(kunstenaar), Tessa de Vries
(studente biomedical
engineering), Albert-Jan Sluis
(stemacteur, voice-over) en
Dilara Sen (contactpersoon
voor topklanten KLM) waren mèt familie aanwezig bij de onthulling van de foto’s op
de eerste verdieping.

Sermad Jouseiph kon in verband met vakantie de onthulling helaas niet bijwonen; hij
komt later nog een keer langs. Sermad, op zijn vijfde van Irak naar Nederland gevlucht,
is tegenwoordig restaurant manager van een van ’s lands grootste McDonald’s
vestigingen – de ‘Mac’ naast IKEA in Amsterdam Zuidoost.

Première ‘The Wave’ door toneelclub OSG
Maandag 3 juni

Een staande ovatie, maandagavond,
voor de jonge toneelclub OSG.
Onder leiding van leraren Andrew
Niemeijer en Auke Jan Mulder
hadden dertig acteurs het stuk ‘The
Wave’ ingestudeerd.

Een verhaal over macht en onmacht:
een leraar haalt een sociaal
experiment uit met een klas
leerlingen. Dat experiment loopt
fataal af.

‘Ontsteeg
van
de vele
óók erg
moeten hier
Leerlingen
stuk op
bekijken in
de

klanten, was goed bezocht.

Familie Avond

middelbare-schoolniveau’, luidde achteraf een

reacties op Facebook. Regisseur Niemeijer was
enthousiast: ‘Er zit veel talent in deze groep, we
volgend jaar echt mee verder.’

uit de onderbouw kregen de gelegenheid om het
dinsdag of woensdag tijdens schooltijd te
Othellozaal. Ook de laatste voorstelling op
woensdagavond, voor bovenbouw en reprise-

Dinsdag 4 juni

Laat je ouders, grootouders en broertjes en
zusjes tijdens de Familie Avond
de nieuwe OSG zien. Die uitnodiging
was niet aan dovemansoren gericht.

Honderden leerlingen kwamen
dinsdagavond op de OSG langs, dit keer als
‘gids’. IJsjeskampioen Vivaldi deelde op
de binnenplaats meer dan 1200 ijsjes uit.

Er viel dan ook veel te zien en doen. Het
Technasium zette voor het eerst de deuren van
de nieuwe ruimte in gebouw Bontekoe open.
Leerlingen en ouders konden er een toren
bouwen van spaghetti & marshmallow.

Oud-leerling Ramon van Engelenhoven speelde
prachtig op de nieuwe vleugel, er was een
wedstrijd voor de Opa of Oma Met Het Mooiste
Handschrift en de avond werd afgesloten met
De Grote OSG Quiz, een multi-media spektakel in de aula, aangeboden door de
Ouderraad. Vijftien vragen over de OSG (en de Rijks-HBS), gevolgd door een bonusvraag:
Hoeveel wegen de vijf conciërges samen?
De familie Van der Hoek ging uiteindelijk
met een glimmende beker, twee hoodies
en een kunstwerk van Thom van der
Gulik (STHOM.) naar huis.
De tweede plaats in de OSG Quiz ging
naar de familie De Zeeuw (Loes, V5A,
Marie, A2A), derde werd
de familie Miedema (Eveline, V4A).

Het was een gezellige, ongedwongen
avond. De Ouderraad bood de OSG bij
deze gelegenheid als cadeau
een groot schaakspel aan, dat gebruikt
kan worden op het nieuwe, grote
schaakbord op de binnenplaats.

& buurt-BBQ

Ontvangst basisonderwijs

Woensdag 5 juni

Op de woensdagmiddag konden leerkrachten uit het basisonderwijs de vernieuwde
OSG komen bekijken. Ze werden ontvangen door afdelingsleider brugklassen,
Angeline Thomas, en kregen daarna een rondleiding door een brugklasser die vorig
schooljaar nog op hun eigen basisschool zat.

’s Avonds kwamen zo’n honderd buurtbewoners op
visite voor een gezellige buurt-BBQ. Omdat
de omgeving van de OSG de afgelopen twee jaar
te maken heeft gehad met veel werkverkeer, wilde
de school graag iets voor de buurt terugdoen.

Op de binnenplaats stond een grote barbecue van
The Happy Cooker klaar. De geste werd erg
gewaardeerd door de omwonenden, die in veel
gevallen ook van de gelegenheid gebruik maakten
om een keer rondgeleid te worden door de OSG.

Gala-feestavond voor leerlingen en personeel
Donderdag 6 juni

Het was een pláátje om te zien:
donderdagavond verzamelden zich
een slordige 1000 OSG-leerlingen op
het voorterrein van schouwburg
Het Park, klaar voor het grote OSG
Gala-feest.

De leerlingen hadden zich keurig in
pak of avondjurk gestoken, net als de
ruim 50 leraren en medewerkers die
het feest wilden meemaken.

Binnen zetten de dj’s Blanco en Kronnix
(Thijs Koning uit M2A) de Othellozaal in vuur
en vlam met fijne beats. Voor wie de rust
zocht: in de foyer was volop gelegenheid om
even op een bankje te gaan zitten.

In de foyer ook actief: sneltekenares Christel
Schols (die tekeningen maakte op de OSG 150jubileumviltjes), magic entertainer Nicky de
Jong en fotograaf Marcel Rob.
Vooral de dames wilden graag op hun
paasbest gefotografeerd worden.

Het fotoalbum met die foto’s komt vermoedelijk deze week nog op de website van de
OSG. Een selectie zal ook terugkeren op Facebook en Instagram OSG.

Reünies voor oud-leerlingen en personeel
Vrijdag 7 & zaterdag 8 juni
Schouderbonken,
handdrukken, klapzoenen
– de twee reünies van oudleerlingen werden vrijdag en
zaterdag druk bezocht.

In totaal kwamen meer dan
1700 oud-OSG’ers en
leerlingen van WFL en RHBS
nog een keer op hun oude,
thans verbouwde school
kijken. Onder hen Paul
Schiphof (64), later neuroloog
geworden, die vijftig jaar
geleden bij het 100-jarig
bestaan van de HBS een van de drie leerlingen was die bij het jubileum de vleugel
mochten bespelen. Schiphof probeerde de nieuwe vleugel ook even uit: ‘Speelt lekker!’

Tijdens de reünies was er niet alleen ruimte voor bijkletsen en herinneringen ophalen,
maar ook voor bezoek aan een uitgebreide tentoonstelling van de stichting oudleerlingen over de culturele geschiedenis van de school. Die tentoonstelling besloeg
maar liefst vier lokalen.

Op beide dagen was er een uitgebreid
muziekprogramma, samengesteld met
medewerking van oud-leerling Theo Viset, tevens
programmeur bij de Hoornse Stadsfeesten. Op
het podium kwam vrijdag/zaterdag een keur van
muzikanten voorbij, in de meeste gevallen
bovendien muzikanten die zelf ook op de OSG
hadden gezeten. Onder hen Steven Engel (foto),
Jawek Kamstra, Ernst van Dusseldorp, Annette de
Greeuw, Wouter Hakhoff en dj Hasse de Moor, om
er maar een paar te noemen.

Onderwijswethouder Samir Bashara kwam nog even langs om de OSG namens de
gemeente Hoorn een cheque van 500 euro én de Westfriese vlag aan te bieden. Tevens
ontving directeur Peter Snoek van de stichting Oud-Leerlingen een cheque uit het
Bouterfonds, dat bestemd is voor culturele activiteiten door leerlingen. Oud-leerlingen
kunnen daaraan doneren als ze zich aanmelden voor de reünie(s). De reünisten waren
ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan erg gul: de vijfjaarlijkse Bouter-cheque was
dit keer goed voor € 3000. Directeur Snoek zei dat hij zich goed kon voorstellen dat
de jonge toneelclub OSG hiermee volgend jaar geholpen zou kunnen worden.
Meer foto’s van de feestweek, inclusief de reünies, zijn hopelijk deze week nog te zien
op de website van de OSG West-Friesland.

