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 Voorwoord 

 Zeiken op het winterweer 

 Op de koffie bij: Walter 

 De ergernissen van Kamerbeek en  

de mediathecaressen 

 Get The Look 

 Quotes! 

 Raad het protestverleden 

 Horoscoop 

 De Dakota Access Pipeline 

 Op de koffie bij: het boegbeeld van 

de Jumbo 

 Roddels 

 10 van 10 

 Invulverhaal 

 Gedicht 

 Quiz: protesteerder of accepteer-

der? 

 Meer quotes! 

 Fun Facts 

 Achterwerk 

Schrijvers 
Amani Maniran 

Anna Konijnendijk 

Emma van Gils 

Eva de Boer 

Hasti Ansari 

Jules Gooren 

Julia van Reemen 

Julia Waterval 

Mara Dudink 

Merel Smid 

Mette van Dijk 

Philip van Zeist 

Pien de Ruiter 

Veerle Schyns 

Victoria Rodermond 

Younes el Hachmioui 

 

VORMGEVERS 
Jules Gooren 

Maud de Ruiter 

Tijmen Huijting 

 

Hoofdredactie 
Emma van Gils 

Pien de Ruiter 

 

Eindredactie 
Tijmen Huijting 

COLOFON: IN DEZE APO: 

Kun jij supergoed schrijven? Zien jouw werk-

stukken er altijd gelikt uit? Haal jij alleen maar 

tienen voor kunst? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Schrijf je naam op de grote poster in de 

kantine of stuur een mailtje naar  

apoforetausg@gmail.com en misschien help jij 

straks als schrijver, vormgever of tekenaar bij 

het maken van de leukste schoolkrant van Ne-

derland! 
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Lieve USG'ers, 
 

Ieder jaar brengt nieuwe kansen. Intussen hebben we 2016 achter ons gelaten 
en is het jaar 2017 alweer een paar weken aan de gang. Dat wil zeggen dat we 

weer gewoon naar school gaan en dat we al onze op 1 januari gemaakte goede 
voornemens inmiddels zijdelings hebben laten liggen. Maar niet getreurd, want 
de Apoforeta begint dit jaar positief en heeft voor iedereen een nieuwe gedruk-

te editie van de schoolkrant! 

 

Deze Apoforeta staat in het thema van ‘protest’: van vreedzaam protest bij 
kamp Standing Rock in Amerika tot protest tegen het Nederlandse winterweer 
met haar zielige papsneeuw, je leest het hier. Blader snel door naar onze quiz 
om uit te vinden welk type opposant jij bent: categorie sterk bevlogen hybris 
speecher of toch type passief agressieve scholier? Natuurlijk hebben we ook 

weer de leukste roddels en quotes voor jullie op een rijtje gezet. 

 

Zoals ieder jaar nieuwe kansen brengt, heeft ieder einde ook een nieuw begin. 
Na vijf jaar is mijn taak bij de APO nu volbracht en draag ik de hoofdredactie 

over aan een jonger peloton. Tijmen, Emma en Maud, ik weet dat jullie zullen 
zorgen voor een prachtig nieuw begin en ik wens jullie en alle andere redactie-

leden heel veel succes de komende jaren. 

 

Veel leesplezier! 

 

Liefs namens de redactie, 

Pien de Ruiter 
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Mara Dudink 
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RaRaRa… van welke docent is 
dit verhaal? 

“Ik heb in mijn leven meerdere ke-
ren geprotesteerd. Zo heb ik bij-
voorbeeld geprotesteerd voor min-
der lesuren op school, die 1040 uur 
per jaar vond ik te veel. Helaas 
heeft dat toen niks opgeleverd. Ook 
vorig jaar heb ik geprotesteerd, bij 
de UvA tegen het verdwijnen van 
kleine studies en toen ook bij het 
Maagdenhuis.” 

Weet jij welke docent dit protestverleden 
heeft? 

 
Stuur dan snel een mailtje naar  

apoforetausg@gmail.com, want de eerste per-
soon met het goede antwoord wint een koek 

(alsjeblieft) uit de kantine! 

mailto:apoforetausg@gmail.com
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21 december - 20 januari 
 
Jouw stemming is zachtaardig 
en je bent vriendelijk tegen ie-
dereen. Ook op school gaat 
het goed en verbaas je jezelf 
en anderen met je kwaliteiten. 
Ga zo door en je zal alleen 
maar meer geluk krijgen. 
 

21 januari - 18 februari 
 
Blijf deze maand niet doorpra-
ten over kleine dingen. Vertel 
wat je dwarszit en alles zal 
worden opgelost. Je familie zal 
dit erg waarderen. 
 

19 februari - 20 maart 
 
Laat het succes op het gebied 
van liefde en nieuw vrienden 
niet naar je hoofd stijgen. Ver-
geet je oude, misschien wel 
beste, vrienden niet en heb 
meer aandacht voor hen. 
Spreek een keer extra met hen 
af en negeer ze niet. 
 

21 maart - 20 april 
 
Dit is jouw geluksmaand! Jij 
zult deze maand veel voor-
spoed in de liefde krijgen. 
Jouw pad zal het pad van de 
ware kruisen en jullie zullen 
een gezellig winter hebben. Je 
nieuwe liefde ken je al een tijd-
je, maar opeens vinden jullie 
elkaar meer dan leuk. Stap op 
hem/haar af en vindt het geluk. 

21 april - 22 mei 
 
Je zit in een sfeer van nieuws-
gierigheid en leren. Je gaat 
nieuwe dingen ontdekken die 
je misschien wel zullen verba-
zen. Het is ook een periode 
waarin je misschien wel nieu-
we mensen tegen gaat komen, 
die vrienden/partners voor het 
leven blijken te zijn. 
 

23 mei - 20 juni 
 
Op financieel vlak wordt dit 
een zware periode. Je zult een 
hoop tegenslagen tegen het lijf 
lopen, dus ga verstandig om 
met je geld, maar wees niet 
bang. Je zal hulp krijgen uit 
een onverwachte hoek. 
 

21 juni - 20 juli 
 
Deze maand staat jou een gro-
te verrassing te wachten… 
Maar pas op, het lot heeft nog 
niet bepaald of het een positie-
ve of negatieve verrassing is. 
Ga deze maand dus extra goed 
om met je medemens om er-
voor te zorgen dat het de ver-
rassing van je leven wordt. 
 

21 juli - 22 augustus 
 
Jij hebt het deze periode zwaar 
met de mensen om je heen. 
Laat je niet misleiden en maak 
je niet druk om hoe je eruit 
ziet. Je bent zo als je bent en 
dat is heel goed. Blijf sterk en 
je zal zien dat het beter wordt. 

23 augustus - 22 september 
 
Je leeft in een periode met 
veel geheimen en mysteries. 
Wanneer je uit het ene myste-
rie bent gekomen, zorg je al-
weer voor een nieuw geheim. 
Jouw geheime aanbidder vindt 
dit erg interessant en maakt 
misschien ook wel de eerste 
stap. Wordt dit een maand vol 
nieuwe liefde? 
 

23 september - 22 oktober 
 
De laatste tijd ben je erg ge-
motiveerd, zowel privé- als op 
school. Probeer dit vast te 
houden want je bewandelt het 
goede pad. Samen met jouw 
ambitieuze karakter zal je deze 
maand veel bereiken. 

23 oktober - 20 november 
 
Jouw scherpe karakter zorgt 
de laatste tijd voor veel proble-
men, zelfs bij je vrienden zullen 
spanningen ontstaan. Zorg er-
voor dat je je (af en toe) in-
houdt. Je zou toch niet de 
mensen die je liefhebt willen 
kwijtraken? 
 

21 november - 20 december 
 
Dit is voor jou een rustige 
maand, zonder gekke dingen 
of problemen. Je zal geld gaan 
verdienen, maar ook veel gaan 
uitgeven. Pak goed je rust, 
want je gaat het hard nodig 
hebben. 

Julia van Reemen 
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