Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Het is half december. De hal van de school is versierd met twee grote kerstbomen en lichtjes. Het zijn
de donkere weken voor kerst en tegelijkertijd weken van veel extra activiteiten. Wij kijken met
plezier terug op een zeer geslaagde middag op 30 november jl. Ruim driehonderd leerlingen uit
groep 8 van de basisschool bezochten ons ‘Try-out event’ met workshops, als eerste kennismaking
met de Copernicus. Er was keuze uit een ruim aanbod: wiskunst, sciencelab, klimmen, Chinees,
techlab, basketbal, Frans, biolab, drama, unihockey, badminton, Highschool English, dans, tekenen,
volleybal en muziek. We hopen natuurlijk deze leerlingen terug te zien op onze open dagen op 26, 27
en 28 januari. Op 22 november bezochten meer dan honderd ouders een interactieve voorstelling
van theatergroep PlayBack op de door de Ouderraad georganiseerde algemene ouderavond, tevens
jaarvergadering. De titel was ‘Onder invloed’ en er was sprake van veel herkenning en een flink rijtje
tips met betrekking tot het voeren van gesprekken met pubers over alcohol en drugs. En op vrijdag 9
december onthulde wethouder Douw voor de ingang van de school een regenboogbankje ter
gelegenheid van Paarse Vrijdag. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Zoals u in de agenda achterin deze nieuwsbrief kunt zien, organiseren we tussen nu en de
kerstvakantie voor onze leerlingen naast en na de gewone lessen ook diverse extra activiteiten.
Het ‘midwinterfeest’ voor klas 1 en 2 en diverse sportactiviteiten en excursies voor de overige
klassen. Nog meer gezelligheid in school in deze decembermaand!
Tot slot informeren we u over het nieuwe antipestprotocol van de Copernicus. Dit protocol is ook te
vinden op de website onder het kopje Leerlingen → Algemeen → Een veilige school.
Ik wens u veel leesplezier en – voor over ruim een week – heel prettige feestdagen.

Met vriendelijke groet,
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Nieuws van de Ouderraad
De eerste vier maanden van dit schooljaar zijn alweer voorbij. De kerstvakantie staat voor de deur.
De jaarlijkse ouderavond met het thema ‘Onder Invloed’ werd druk bezocht. Theatergroep Playback
acteerde allerlei situaties ten aanzien van o.a. alcohol en pubers en gaf handreikingen hoe om te
gaan met het zo herkenbare gedrag van onze kinderen.
Tijdens de afgelopen vergadering van de ouderraad reikte de directeur van de
Copernicus het ‘Handboek voor elke ouder’ uit van M. Brandwijk-Kok, L. van
Genderen & I. Mijland (ISBN 978-90-79596-32-4) met de vraag het boek eens door te
nemen. Graag wil ik u namens de Ouderraad attenderen op dit praktische handboek
met positieve en proactieve ideeën om samen met het kind meer uit de
schoolcarrière te halen. Het boek is opgebouwd uit drie delen: ouderschap aan de
basis van schoolsucces, ouderschap in de schoolpraktijk en ouderschap in
zorgsituaties op school. De auteurs hebben allen hun sporen verdiend in het
begeleiden van ouders en kinderen in brede zin en schrijven vanuit hun ervaringen als
leerlingbegeleiders, onderwijsadviseurs en ouders van eigen kinderen.
Wellicht een boek voor straks onder de kerstboom. Rest mij u en uw kinderen fijne kerstdagen te
wensen en een heel gelukkig en gezond 2017!
Anke Kamerik (voorzitter),
namens de Ouderraad van de Copernicus SG

Regenboogbanken
De gemeente schonk op Paarse Vrijdag, 9 december, aan alle negen scholen voor het voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Hoorn een regenboogbank. Wethouder Nel Douw
verzorgde die dag bij alle scholen de officiële onthulling van de bankjes.
Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren door het dragen van de kleur paars op school hun
solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Wethouder
Nel Douw: ’Met de regenboogbankjes willen we samen met de scholen uitstralen dat iedereen
zichzelf moet kunnen zijn. Juist in de onzekere puberteitsjaren is het belangrijk dat jongeren zich
veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn, en dat ze respectvol met elkaar omgaan. Ik ben dan ook blij
dat alle scholen hier aandacht voor hebben, en dat ze enthousiast hebben gereageerd op dit initiatief
en de regenboogbankjes een mooie plek op hun pleinen geven.’
De regenboogbank staat symbool voor het vergroten van sociale acceptatie en bespreekbaarheid van
homoseksualiteit, travestie, transgenderisme en transseksualiteit. Naast de negen banken die op de
schoolpleinen komen te staan, heeft Hoorn ook een regenboogbank op het Dal in de binnenstad, en
een aan de Westerblokker bij de winkels in Blokker. De bankjes hebben een plaquette met een tekst
van de Dalai Lama: ’Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxe goederen, maar eerste
levensbehoeften.’

In diverse media was aandacht voor het plaatsen van de regenboogbankjes, via onderstaande links
zijn 2 filmpjes te bekijken:
http://www.westfrieslandactueel.nl/paarse-vrijdag-onthulling-regenboogbankjes/
http://www.rtvnh.nl/nieuws/196788/middelbare-scholen-in-actie-voor-meer-homo-acceptatie

Nieuw antipestprotocol Copernicus SG
De Copernicus heeft een nieuw antipestprotocol. U kunt het ook vinden op onze website:
http://copernicus.atlascollege.nl/Leerlingen/Algemeen/Een_veilige_school
Dat we een antipestprotocol hebben, is niet bijzonder, dat heeft elke school. Wat wel bijzonder is, is
dat wij met ons antipestbeleid zulke goede resultaten boeken dat onze leerlingen onze school voor
veiligheid het rapportcijfer 9,5 geven. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we erin slagen
een veilige omgeving en een veilig leerklimaat voor hen te scheppen en te bewaren.
In een leerlingenpanel dat we onlangs hielden, zei een leerling uit de tweede klas het zo: “En àls er
hier iets gebeurt, dan wordt er direct ingegrepen. Dat geeft me een heel veilig gevoel”. Mooi gezegd,
want het klopt dat we natuurlijk niet kunnen voorkomen dat er ook op de Copernicus wel eens iets
voorvalt tussen leerlingen. Maar onze kracht zit ‘m in wat we daar vervolgens aan doen.
Dat willen we heel graag zo houden. Dit betekent ook dat we leerlingen vragen altijd bij iemand aan
te kloppen als hij of zij gepest wordt of zich op een andere manier niet prettig behandeld voelt. Wilt
u dit uw kind ook adviseren als het eens aan de orde mocht zijn? Alleen zo kunnen we de veilige
school blijven die we – gelukkig – zijn.

AGENDA
20 dec
21 dec
21 dec
22 dec
22 dec
22 dec
22, 23 dec
22, 23 dec
22 dec
23 dec
23 dec
23 dec
23 dec
23 dec
23 dec

Eindtoernooi LO - H5 en V6
Sporttoernooi LO - M4, H4, V4 en V5
Voorronde Copernicus Live in Manifesto
Kerstexcursie CKV – H4 en V4
Sporttoernooi klas 3
Sporttoernooi klas 2
Sectorwerkstuk M4 – werkdag op school
Profielwerkstuk H5 en V6 – werkdag op school
Midwinterfeest* - klas 1 (alle klassen)
Midwinterfeest* – klas 2 (zonder Sportaccent klassen)
Sporttoernooi klas 1
Voorronde Copernicus Live in Manifesto
CKV workshops M3
Winterpresentatie H3 en V3
Sportstroomtoernooi (sportaccent 1+2, M3, LO2 en HV3 BSM)

26 dec – 6 jan K E R S T V A K A N T I E
9 jan

Huiswerkvrij klas 1 en 2 (geldt NIET voor vakken die 1 uur per week worden gegeven)

* Exacte programma Midwinterfeest volgt per email in “Ondertussen op de Copernicus”

Volg de Copernicus op Instagram (copernicusinsta) en Facebook via onderstaande links.

Indien u suggesties heeft voor de oudernieuwsbrief, kunt u mailen naar: a.knip@atlascollege.nl
http://copernicus.atlascollege.nl/

