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Lieve USG'ers, 
 

Na heel wat dagen zwoegen is de toetsweek dan eindelijk 

voorbij. Nu alleen de cijfers nog even afwachten, maar dat zijn 

zorgen voor later. Voor nu is het tijd voor een feestje, en deze 

gloednieuwe, gedrukte editie van de APO gaat jou helpen met 

het organiseren ervan! 

In deze editie vind je onder andere tips voor het vieren van een 

vet feest: van muziek tot hapjes tot outfits. Daarnaast vertellen we 

je over verschillende feestdagen van over de hele wereld en 

natuurlijk mochten de roddels en quotes ook in deze editie niet 

ontbreken. 

Het overleven van de toetsweek is echter niet de enige reden 

voor een feestje. Dit jaar is namelijk ook een lustrumjaar voor de 

APO. Tachtig jaar geleden, in 1938, werd er voor het eerst een 

editie van de schoolkrant uitgegeven. Ondertussen zijn we heel 

wat jaren verder en heeft de APO dan ook flinke veranderingen 

doorgemaakt. De krant is nu online te vinden, en in tegenstelling 

tot vroeger hoef je niet meer gevraagd te worden om mee te 

doen, maar kan iedereen op sollicitatie komen. Toch zijn we er 

nog steeds, met oude rubrieken en originele stukjes, maar vooral 

nog altijd met het doel om jullie te vermaken. 

Veel leesplezier! 

 

Liefs namens de redactie, 

Maud de Ruiter en Emma van Gils 
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