Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Zojuist hebben we de examenstunt achter de rug van de eindexamenklassen: het sportveldje voor de
school vol dansende examenkandidaten in ongewone kledij, met confetti en muziek. Zij maken hun
laatste schooldagen mee: vrijdag nog een proefexamen, daarna twee weken meivakantie en dan de
centraal schriftelijke examens. In deze nieuwsbrief vindt u een bericht van de secretaris van de
examencommissie. Uiteraard wens ook ik de kandidaten veel succes!
De andere leerlingen krijgen hun derde rapport van dit jaar uitgereikt en zien dus op welke punten er
eventueel in periode 4 nog een eindspurt nodig is. Voor mavo 3, havo 4, vwo 4 en een groep
leerlingen die het vak Chinees volgt, breekt eerst nog een hoogtepunt uit hun schoolloopbaan aan:
de buitenlandse schoolreis. In deze nieuwsbrief vertellen we u een en ander over het programma van
de reizen naar Rome en naar China.
Verder kunt u lezen over nieuws van de Ouderraad, over het schaakcafé op elke laatste donderdag
van de maand en over het eerste schaaktoernooi dat we in samenwerking met de schaakvereniging
Caïssa-Eenhoorn hebben georganiseerd voor teams van twee basisscholen en teams van
eersteklassers van de Copernicus. Last but not least besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan
de geweldige finale van Copernicus Live in de Park Schouwburg, met verwijzingen naar de inmiddels
beschikbare video’s en foto-albums.
Ik begon dit voorwoord met de examenstunt op het sportveldje voor de school. Uit het raam van
mijn kamer zag ik gisteren op diezelfde plek sportaccentklassen van vijf scholen uit de wijde
omgeving enthousiast een toernooi afwerken, een sportief feest. Ik realiseer me dat dit de laatste
weken zijn dat ik van zulke uitzichten kan genieten. Als alles loopt zoals we verwachten, begint
namelijk na de toetsweek op deze plek de bouw van onze nieuwe vleugel, op weg naar huisvesting
van onze school in één gebouw. Over dat bouwtraject en over wat dat betekent voor leerlingen en
de school zal ik u in de volgende nieuwsbrief nader informeren.
Graag benut ik dit voorwoord tot slot om u te vertellen dat we voor het volgend schooljaar het
ongekende aantal van 330 aanmeldingen hebben, dus 11 nieuwe brugklassen. Dat is natuurlijk iets
om heel trots op te zijn en dat zijn we ook. Tegelijkertijd is het een extra uitdaging al deze nieuwe

leerlingen goed te ontvangen, terwijl we op dat moment in de verbouwing zitten. We gaan er
natuurlijk – zoals altijd – weer onze uiterste best voor doen.
We wensen u veel leesplezier en uw kind(eren) met u een fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Nieuws van de Ouderraad
Dat ieder schooljaar voorbij vliegt zal ook u niet zijn ontgaan. Binnenkort starten de examens voor
Mavo 4, Havo 5 en VWO 6. Altijd weer een spannende tijd waarin veel leerlingen nogal wat stress
hebben en vervolgens moeten afwachten op de resultaten. Wij wensen alle leerlingen die examen
moeten doen heel veel succes en hopen iedereen te zien tijdens de afsluitende ceremonie in juni.
Wat het merendeel van de examenleerlingen niet meer zal meemaken is de verbouwing van de
school. Zoals velen wellicht hebben gehoord of gezien zijn de eerste voorbereidende
werkzaamheden in volle gang, en hopelijk kan de daadwerkelijke bouw van het pand ook snel starten
wanneer er geen bezwaren van omwonenden zijn.
Ook weten we inmiddels hoeveel nieuwe leerlingen we komend schooljaar mogen verwachten op de
Copernicus. Het heeft onze verwachtingen overtroffen. Meer dan 300 nieuwe leerlingen, een
fantastisch resultaat waar de school zeer blij mee is.
Ook vind er op korte termijn een vergadering plaats tussen de diverse ouderraden van de andere
Atlas College scholen en het College van Bestuur. In de volgende nieuwsbrief zal ik u hierover meer
informatie geven.
Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat dit aansluit bij de school en bij de ouders en leerlingen,
laat het ons weten via csg-ouderraad@atlascollege.nl . Wij zorgen dat ieder onderwerp besproken
wordt binnen de Ouderraad.
Namens de ouderraad,
Peter Vader
Voorzitter ouderraad

Eindexamen 2015
11 mei aanstaande begint het eindexamen 2015. Alle betrokken medewerkers, examinatoren,
administratie-medewerkers, conciërges (inrichting zaal) en alle leerlingen zijn er bijna klaar
voor. Volgende week vinden er nog twee belangrijke zaken plaats, vlak voor de meivakantie; het
controleren van de cijfers en een proefexamen. De lessen tot die tijd staan in het teken van
examentrainingen.
Leerlingen en ouders vinden informatie over het eindexamen, van regels tot wanneer leerlingen de
boeken moeten inleveren de komende tijd gepubliceerd op de website onder Toetsing en Examens.
We wensen alle collega’s een goede examenperiode toe en de leerlingen veel succes!
Jered Albers
Secretaris Eindexamen

Schaaktoernooi bij de Copernicus
Op woensdag 25 maart organiseerde de Copernicus SG i.s.m. schaakvereniging Caïssa –Eenhoorn het
eerste schaaktoernooi voor leerlingen van de basisschool en leerlingen uit klas 1 van de Copernicus.
In totaal streden er 4 teams voor een plek op het podium. Basisscholen “De Baskuul” en “De Kloet”
waren beide met een team vertegenwoordigd. Vanuit de Copernicus gaven er twee teams acte de
présence.
Er werd sportief en gedreven gespeeld, de basisscholen waren erg aan elkaar gewaagd en deden
weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk trok “De Baskuul” met een ½ bordpunt meer aan het langste
eind. Volgend jaar willen we dit toernooi gaan uitbreiden, zodat er meer scholen mee kunnen doen
aan het schaaktoernooi.
Elke laatste donderdag van de maand wordt er een schaakcafé gehouden bij de Copernicus SG. Er
wordt dan onder de enthousiaste begeleiding van Caïssa-Eenhoorn geschaakt door docenten en
leerlingen.
>> Fotoalbum
Uitslag:
1e De Baskuul
2e De Kloet
3e De Copernicus SG 2
4e De Copernicus SG

Copernicus Internationaal
De maand mei staat zoals altijd in het teken van de schoolreizen. M3 naar Parijs, H4 naar Praag, V4
naar Rome en een grote groep leerlingen vertrekt naar Beijing en Shanghai. Hieronder lichten we de
programma’s van twee van deze prachtige reizen uit. De Rome-gangers zijn tijdens hun reis te
“volgen” via een blog op de Copernicus website en de groep naar China is te volgens via:
copernicus2015.waarbenjij.nu
Rome
Op zaterdag 9 mei vliegen wij met easyJet vanaf de luchthaven Schiphol naar Rome, waar wij ons tot
14 mei zullen vergapen aan al het moois dat de stad te bieden heeft.
Wij verblijven in hotel Acropoli in meerpersoonskamers met douche en toilet. De verzorging is op
basis van logies en ontbijt. De avondmaaltijden zullen in de stad gebruikt worden.
De volgende excursies zullen zeker op het programma staan:


Op zaterdag zullen we al een kijkje nemen bij de Spaanse trappen en de Trevi-fontein, één van
de talloze fonteinen in Rome, maar wel één die je gezien moet hebben. Ook storten we ons die
middag meteen maar op de rijke cultuur die de kerken daar te bieden hebben: we bezoeken de
Santa Maria Maggiore en de San Petro in Vincoli. In elke kerk in Rome is wel iets bijzonders te
aanschouwen en dat geldt zeker voor deze twee.



Op zondag maken we kennis met het werk van Caravaggio in enkele kerken in Rome.
Caravaggio is de Italiaanse Rembrandt, wiens werk in musea, maar ook in het “wild” te
bezichtigen valt. Ook zullen we dan het beroemde Pantheon, het oudste klassieke gebouw in
Rome, met een bezoek vereren. Op Piazza Navona vergapen we ons aan de
Vierstromenfontein van Bernini en ’s avonds dineren we in een trendy Romeinse wijk,
Trastevere.



Maandag staat in het teken van het klassieke Rome met natuurlijk het Forum Romanum, het
centrum van het oude Rome. Dit was de plaats waar de legers hun triomfantelijke intochten
hielden, waar de lichamen van keizers werden verbrand, waar keizers werden onthoofd…
Kortom, het machtscentrum van het Romeinse keizerrijk. We ontkomen niet aan een bezoek
aan het Colosseum, een Romeins amfitheater. Hier vonden gevechten tussen gladiatoren
plaats en vergaapte het publiek zich aan de ongelijke strijd tussen de eerste christenen en
uitgehongerde roofdieren. Naast vele andere hoogtepunten die dag bezoeken we nog een kerk
uit de twaalfde eeuw, gebouwd op een kerk uit de vijfde eeuw, die weer staat op een
Mithrasheiligdom uit de eerste eeuw, veertien meter onder de grond. Dit is de kerk van San
Clemente. Ook de Heilige trappen, de trappen die Christus beklommen zou hebben in het
paleis van Pontius Pilatus, zijn een bezoek meer dan waard.



Op dinsdag bezoeken we een prachtig museum, de Galleria Borghese, een hoogtepunt van
deze reis. Alleen de prachtige beelden van Bernini maken een bezoek aan dit museum al meer
dan waard. Op de zelfde dag brengen we wederom een bezoek aan ondergronds Rome. We
dalen af in de catacomben van San Callisto. In vier lagen, tot wel twintig meter onder de grond,

werden daar vanaf de tweede eeuw christenen begraven, waaronder talloze pausen en
bisschoppen. Onder leiding van een Nederlandstalige gids dalen we af en vernemen we hun
geschiedenis.


Op woensdag bezoeken we Vaticaanstad, het wereldlijke domein van de paus. Niet alleen de
Sint-Pieterskerk staat op het programma, maar ook Castel Sant’Angelo, beter bekend als de
Engelenburcht, maar ooit het mausoleum van keizer Hadrianus. Ook kijken we die dag door
het beroemdste sleutelgat van Rome en klauteren we de Janicolo op, een heuvel met een
standbeeld van Garibaldi, die de eenwording van Italië heeft weten te realiseren. Daar
genieten we van een prachtig uitzicht over de stad.



Op donderdag pakken we de koffers in, ruimen de hotelkamers op en maken we een laatste
wandeling door de prachtige stad. We doen nog enige inkopen voor thuis of onderweg,
genieten van een laatste Romeinse lunch en vertrekken vervolgens naar het vliegveld om de
terugreis te beginnen met een denkbeeldige koffer vol culturele bagage.

Dit is maar een greep uit een overweldigend programma, waarin veel facetten van Rome en zijn
inwoners aan bod komen. Niet voor niets wordt Rome de eeuwige stad genoemd, een stad die ook
lang in onze herinnering zal blijven voortleven.

China
Leerlingen uit HAVO 3 en VWO 3 kunnen ervoor kiezen om het vak Chinees te volgen. En binnenkort
kan het geleerde ook werkelijk in praktijk worden gebracht.
Op donderdag 7 mei is het zo ver. Dan vertrekken 17 leerlingen en 4 begeleiders voor
11 dagen naar China. De groep verblijft 4 dagen in Beijing om daarna te vertrekken naar het 1300
kilometer zuidelijker gelegen Shanghai. Deze afstand wordt in minder dan 5 uur overbrugd met de
hogesnelheidstrein.
Het programma is gevarieerd en het tempo ligt hoog. Een bus
brengt de groep naar alle hoogtepunten van beide steden.
In Beijing kunnen natuurlijk het Plein van de Hemelse Vrede, de
Verboden Stad, de Hemelse tempel, het Zomerpaleis en de Panda
niet ontbreken. Een uurtje rijden buiten Beijing wordt één van de
zeven Wereldwonderen, de Chinese muur beklommen. Er is ook
ruim voldoende tijd om lekker te shoppen in de oude Chinese
buurten, en nieuwe westerse winkelcentra.

In Shanghai worden de eerste twee dagen gevuld met het
bezoeken van toeristische plaatsen. De twee dagen daarna worden doorgebracht op een Chinese
school. Hoe groot is het verschil tussen een Nederlandse en Chinese school? Er worden lessen
gevolgd en er wordt meegedaan aan sportactiviteiten. Na afloop van beide schooldagen gaan onze
leerlingen mee naar hun Chinese gastgezin waar ze twee nachten zullen slapen. Hoe spannend is dat!
Maar een betere kans om de Chinese cultuur en taal te ervaren krijg je niet snel meer in je leven. De
laatste dag in Shanghai wordt ook verzorgd door het gastgezin. En met een schat aan onvergetelijke
herinneringen zijn de leerlingen op 17 mei terug in Nederland. De belevenissen kunnen gevolgd
worden via copernicus2015.waarbenjij.nu

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de mailinglist. Zij krijgen een e-mail bij elk nieuw
geplaatst bericht.

Copernicus Live: Vruchtbare grond
Het zijn de woorden van Aernout Pleket, één van de juryleden zang, tijdens de finale op 23 maart
van Copernicus Live in Het Park.
“Verbazingwekkend dat de Copernicus al zoveel jaar lang zoveel zangkwaliteit in dit prachtige theater
kan brengen, dat moet wel heel vruchtbare grond zijn waarop die school is gehuisvest”. En de avond
was toen nog maar net begonnen. Het gretige publiek leefde mee met in totaal 15 zangacts.
Meeleven betekende soms muisstil zijn en de noten inhaleren (de ballads) en dan weer luidruchtig
meeschreeuwen en –klappen (up tempo). Het dak blijft gelukkig intact.
Goede grond alleen echter is niet genoeg. Dankzij de band (VanHuysUit), dankzij uitstekende
belichting, geluid en beeld gebeurt het zomaar dat leerlingen vleugels krijgen. De avond leverde veel
winnaars op. Uiteindelijk komt de wisselbeker ballads in handen van Selenay Dagdelen (Whitney
Houston – I have nothing) en belandt de beker up-tempo bij Dana Brul (cello), haar zusje Emma
(viool) en Melissa Kok (gitaar) met een eigen arrangement van Foster The People – Pumped up
Kicks.

De tweede categorie van de avond omvat 4 dansacts. Vier acts die onderling verschillen in o.a. stijl
en sfeer waardoor de zaal vier keer wordt verrast. Sandra Wessels (Dazzling) en Patricia Kunduz
(dansdocente bij Dazzling) hebben de acts in november en december vorig jaar in de eigen
studio gezien en becommentarieerd. Vanavond spreken ze hun waardering uit voor de enorme
vooruitgang (qua techniek, synchroniteit, energie en power) die de formaties sindsdien hebben
geboekt. De winnaar (The Soldiers) blaast ook jury een rij naar achteren. “Girlpower in optima
forma” aldus Sandra Wessels.

Via de website van de Copernicus zijn de video’s van de 3 winnaars te zien en op korte termijn is de
speciale Copernicus Live website ge-update met alle video’s en foto’s. De fotoalbums zijn alvast te
bekijken via onderstaande links.
>> Fotoalbum “Achter de schermen”
>> Fotoalbum “Show”

Day for Change
Leerlingen uit klas 2 doen mee aan Day for Change : Met de opbrengst van de Day for Change Klasse
Actie is het voor iemand in een ontwikkelingsland mogelijk om een start te maken met een bedrijfje.
Creativiteit en ondernemerschap staan centraal!
Bijvoorbeeld het door Senna, Joy, Indy en Fiora opgerichte bedrijfje heet "Bath 'n Body" en zij
verkochten met veel succes hun producten tijdens "De dag van Zwaag".(zie foto's)

AGENDA
27 apr - 8 mei MEIVAKANTIE
7 - 17 mei
China reis
9 - 14 mei
Praag H4
9 - 14 mei
Rome V4
11 mei
start examens 1e tijdvak
11 - 14 mei Parijs M3
14 - 15 mei Hemelvaart VRIJ
18 - 21 mei uitwisseling H3/V3 met Duitsland in Nederland
19 mei
Sportklas 1 Atlas-Tabor voetbaltoernooi 14.00-17.00 uur
21 mei
schoolreis H3/V3 Antwerpen
25 - 29 mei Comenius uitwisseling H3 in Frankrijk(afsluiting project)
25 mei
2de Pinksterdag VRIJ
27 mei
laatste dag examens 1e tijdvak
28 mei
schaakcafé voor liefhebbers 14.30 - 17.00 uur
29 mei
vanaf 09.00 uur inleveren boeken en kluissleutels eindexamenkandidaten
M/H/V (volgens schema)

Kijk voor de complete jaarplanner op onze website.

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

