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Voorwoord 

Gedicht: Een nieuwe APO 

What’s in your bag? 

Op de koffie bij… meneer Kamerbeek 

Schone Slapers 

Horoscoop 

Wilde verhalen uit de docentenkamer 

Recept voor zomerse cocktails 

Gedicht: Dichten met Docenten 

Fun Facts 

FIXrebus 

Filmrecensie 

Roddels 

Invulverhaal 

Strip: Wat doen ze na school? 

RaRaRaad de… handen 

Roddels uit Trier 

Look-a-likes: leerlingen en docenten 

Juffrouw Test 

Quotes! 

Quiz: Welke docent ben jij? 

Interview met DJ MUSE 

Woordzoeker: Future Fixes 

Achterwerk 

Schrijvers 
Amani Maniran 

Anna Konijnendijk 

Emma van Gils 

Eva de Boer 

Fran Trucco 

Hasti Ansari 

Jules Gooren 

Julia van Reemen 

Julia Waterval 

Mara Dudink 

Maud de Ruiter 

Merel Smid 

Mette van Dijk 

Philip van Zeist 

Pien de Ruiter 

Veerle Schyns 

Victoria Rodermond 

Younes el Hachmioui 

 

Tekenaars 
Mathilde Jadaud 

Rein Janssen Groesbeek 

 

Hoofdredactie 
Pien de Ruiter 

 

Eindredactie 
Tijmen Huijting 

Colofon: IN DEZE APO: 



3 

 

Lieve USG’ers, 
 

Na een paar zware laatste schoolweken is de zomervakantie dan 

eindelijk hier! Om dat te vieren hebben wij voor jullie de allernieuwste 

gedrukte editie van de Apoforèta. Je ziet het goed: een gedrukte edi-

tie, zodat je ook op de wifiloze camping in Italië of in de auto 

onderweg naar Frankrijk kunt genieten van de schoolkrant.  

 

Deze editie staat in het thema van ‘De docent in het wild’, want 

hoewel we het soms even uit het oog verliezen, zijn docenten ook 

net mensen. Lees over de wilde avonturen van DJ Muse en raad 

welke handen bij welke leraar horen. Juffrouw Test zoekt uit na hoe 

vaak waarschuwen een docent echt boos wordt en Gossip Girl 

introduceert het fenomeen van de ‘fixrebus’. Is meneer Kamerbeek 

echt zo eng als hij lijkt en wat zit er in de tas van meneer Gordijn? Van 

lookalikes en zomerse cocktailrecepten tot de vertrouwde roddels en 

quotes, je vindt het allemaal terug in deze APO. 

 

Veel leesplezier en een heel fijne zomer! 

 

Liefs namens de redactie, 

Pien de Ruiter 
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- sap van een halve limoen 

- crushed ijs (hoeft niet) 

- rode vruchten, ongeveer 500 gram  

- klein scheutje suikersiroop  

- 100 ml cranberry sap 

 

 

Blend de rode vruchten tot een glad, egaal mengsel. 

Voeg nu het cranberry sap en het scheutje suikersiroop 

toe. Blend dit weer tot het een geheel wordt. Als dit 

klaar 

is knijp je de halve limoen uit boven de rest uit en roer 

het door elkaar. Giet aan het eind het mengsel in een 

mooi glas en voeg het crushed ijs toe. Klaar! 

Tip: Giet dit mengsel ook een keer in een ijsvormpje! 

Zomerse cocktailS

 

 

 

- sap van een halve limoen 

- ijsklontjes 

- appelsap, 200 ml   

- bruiswater, 100 ml 

 

 

Mix het appelsap en het bruiswater door 

elkaar, knijp dan de limoen uit boven het 

drankje en giet het in het glas. Doe nu het 

crushed ijs erbij en leg er voor de garnering 

een takje op. Deze cocktail is ook alweer 

klaar!

Omdat het warme weer er aankomt, kunnen we wel wat fris gebruiken. 

Daarom hebben we voor jullie 2 cocktails die je zelf kunt maken! 
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fun facts 

Amani Maniran 

Hoe meer huiswerk een 

kind krijgt, hoe groter 

de kans is op depressie. 

Rechtop zitten in een 

hoek van 90 graden is 

slecht voor je rug; je 

kunt eigenlijk beter 

zitten in een hoek van 

135 graden. 
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Hieronder zijn op cryptische wijze drie fixes afgebeeld. Weet jij welke koppels het 

zijn? Check je antwoorden onderaan pagina 16. 
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Filmrecensie 
Alice Through The Looking Glass is het vervolg op 

Alice In Wonderland uit 2010. In dit tweede deel 

heeft Alice als kapitein een drie jaar durende reis 

rond de wereld gemaakt. Terug van haar reis komt 

ze er achter dat haar schip ‘The Wonder’ verkocht 

wordt en dat ze als klerk moet werken bij de As-

cots. Op een gegeven moment komt Absolem, een 

rups die een vlinder is geworden, haar vertellen dat 

haar oude vriend The Mad Hatter niet meer zi-

chzelf is en dat ze onmiddellijk moet terugkeren 

naar Wonderland. Eenmaal aangekomen vertelt hij 

haar dat hij ernstig ziek is omdat hij zijn familie erg 

mist. Alice denkt dat de familie van Hatter dood is, 

maar hij denkt er anders over. Alice gaat terug in 

de tijd om de familie van The Mad Hatter te red-

den. Of zijn zij toch nog in leven? 

 

Als echte Disneyfans gingen we de filmzaal in. Wat 

meteen al opvalt zijn de geweldige special effects 

die overal in de film opduiken. Werkelijk prachtig 

en precies wat je van Disney verwacht, kleurrijk 

met een nadruk op kleur. De personages zijn lek-

ker gek en de verhaallijn is ook leuk. 

Kortom, een leuke film om eens in het weekend te 

bekijken. 

 

Door: Julia Waterval 
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Door Mathilde Jadaud 
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woordzoeker 

De fixes die nog niet hebben plaatsgevonden, maar die er wel aan zitten te komen. Kun jij 

alle shipnames vinden? 
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