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LIEVE USG’ERS
Na koude en regenachtige maanden is de 

lente eindelijk aangebroken. De zon gaat weer 
schijnen, bloemen gaan weer bloeien, 
vogeltjes gaan weer fluiten. Maar ook 
vlindertjes, in de lucht en in je buik.  

Het thema van deze editie is dan ook: 
‘Lentekriebels’. Lees over de perfecte lente 

look en 10 manieren om dichterbij je crush te 
komen. Juffrouw Test zoekt uit welke paas 

eitjes lekker zijn en welke niet. Vul het 
invulverhaal of de quiz in. En natuurlijk bevat 

deze editie weer verse quotes en roddels.  

Na zes jaar zit mijn tijd bij de APO erop en 
dragen Emma en ik het stokje over. Julia, ik 
weet dat de APO bij jou in goede handen is. Ik 

wens jou en alle andere redactieleden veel 
succes en plezier toe de komende jaren.  

En alle USG’ers veel lees plezier.  

Liefs namens de redactie,  

Maud de Ruiter
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Gedicht 
 

Als de vlinders weer aanwezig zijn, 
Komen de gevoelens naar boven. 

Denk aan Pasen en Valentijn, 
Dat wordt niet zomaar opzijgeschoven. 

 
Neen, het is het onderwerp van de jaarlaag, 

Wie vindt wie leuk? 
Bij wie kriebelt de maag? 

 
En soms heeft men daar geen zin in, 

Schijt aan de vlinders en bijen! 
Ik wil gewoon ergens kleien! 

 
Al is het onbegrijpelijk, 

Voor sommigen te omvangrijk, 
Of gewoon een boel gezeik, 

Het is nog enigszins belangrijk. 

 
 

Joep Moens 
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Juffrouw Test  
 
Het is een nieuwe uitgave van de Apoforeta en daarbij hoort natuurlijk ook een nieuwe 
Juffrouw Test, waar wij zoal dingen testen. De Juffrouw Test van deze editie: “Welke 
paaseitjes zijn te vreten? En welke niet? Dat gaan we testen;  

 
 
1. Melk (Leonidas)   
Beginnend bij de harde kern der paaseieren, de 
melkvariant. Meestal voor de kinderen zonder al te 
spannend IQ of enige hersengolven op zichzelf, 
omdat ze uit alle paaseieren “gewoon” melk kiezen,  
lekker origineel. Wees eens creatief, dat is belangrijk 
voor onze toekomst en de generaties die daar op 
volgen. Verder smaakt het naar prut. Ik vind chocola 
sowieso vies als je het mij vraagt.  
 
 
 

 
2. Puur advocaat (vaak bij zo’n dure bakker) 
Vaak wordt een product met advocaat vrijwel direct 
gelinkt aan oudere vrouwen met gehoorproblemen 

die dingen doen met speldenkussens enz. 
Discriminatie, vinden wij bij Juffrouw Test! Als je 

namelijk welgeteld 158 van deze eieren in een keer 
naar binnen keilt,  dan ben je echt wel ladderzat. 

Goede tip voor het aankomende schoolfeest 
trouwens, want zeg nou zelf; bewakers gaan echt niet 

onschuldige advocaateitjes uit je tasje vissen. Zij 
denken natuurlijk dat ze voor je oma met 

gehoorproblemen en speldenkussen enz. zijn.  
Verder smaakt het naar overgekookte      salmonella. 

 
 
3. Citroen ( Tony’s Chocolonely) 
Eindelijk kregen wij een flamboyant, elegant paasei 
voorgeschoteld. Een lichte, maar toch robuuste, 
okergele nasmaak.  Werkelijk waar alsof een engeltje 
op je tong schijt en dat zonder dat er een enkel stukje 
slaaf in de chocola zit! Doen ze wel weer goed bij 
Tony’s, fair trade zonder slaaf.  
 
 
 
 
 
 
  

Conclusie van de juffrouw: 
Verstop dit jaar de 
paaseieren goed, want 
geloof me; je wil ze niet 
vinden.  
 

Auke van Schoot 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd2f0ora2gkri0g.cloudfront.net%2F53%2F1c%2F531c76cc-c398-4057-b2ef-19160105455e.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpaasgeschenken.org%2Fpaaseitjes-leonidas&docid=jFY3TPQr0qCckM&tbnid=JKtvqH5LfadJ7M%3A&vet=10ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ..i&w=350&h=350&safe=active&client=safari&bih=634&biw=1040&q=paasei%20melk&ved=0ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd2f0ora2gkri0g.cloudfront.net%2F53%2F1c%2F531c76cc-c398-4057-b2ef-19160105455e.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpaasgeschenken.org%2Fpaaseitjes-leonidas&docid=jFY3TPQr0qCckM&tbnid=JKtvqH5LfadJ7M%3A&vet=10ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ..i&w=350&h=350&safe=active&client=safari&bih=634&biw=1040&q=paasei%20melk&ved=0ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd2f0ora2gkri0g.cloudfront.net%2F53%2F1c%2F531c76cc-c398-4057-b2ef-19160105455e.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpaasgeschenken.org%2Fpaaseitjes-leonidas&docid=jFY3TPQr0qCckM&tbnid=JKtvqH5LfadJ7M%3A&vet=10ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ..i&w=350&h=350&safe=active&client=safari&bih=634&biw=1040&q=paasei%20melk&ved=0ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd2f0ora2gkri0g.cloudfront.net%2F53%2F1c%2F531c76cc-c398-4057-b2ef-19160105455e.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpaasgeschenken.org%2Fpaaseitjes-leonidas&docid=jFY3TPQr0qCckM&tbnid=JKtvqH5LfadJ7M%3A&vet=10ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ..i&w=350&h=350&safe=active&client=safari&bih=634&biw=1040&q=paasei%20melk&ved=0ahUKEwju4erWv-HgAhVP3aQKHd68AWEQMwhuKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://rousseau.nl/food/paaseitjes-advocaat/
https://www.geluk.com/gele-paaseitjes
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__________________(ouderwetse uitroep), nu is het genoeg! Je hebt 

net gehoord dat _________(naam van je jongste vriend(in)) verkering 

heeft met ________(hele knappe acteur). Natuurlijk gun je het hem/haar, 

maar jij wil ook graag een vriendje/vriendinnetje! Je besluit de hulp van je 

klasgenoten in te schakelen. ''Volgens onderzoek,'' zegt ______(degene 

die voor je zit bij Engels),''moet je _____(derde cijfer van je 

telefoonnummer) vriendjes/vriendinnetjes hebben gehad, voordat je de 

ware tegenkomt. Je had liever _____(huisnummer) 

vriendjes/vriendinnetjes gehad voordat je de ware ontmoette. ''Kan ik iets 

doen om hem/haar vandaag al te ontmoeten?'' vraag je. ''Natuurlijk wel,'' 

mengt ______(degene die links vooraan zit bij Nederlands) zich in het 

gesprek. ''Je kunt een oproepje plaatsen in de _________(naam van de 

schoolkrant) of op de eerste jongen/ het eerste meisje afstappen met 

________(kleur van je trui) haar. ''Je moet zo hard _________(geluid dat 

een boerderijdier maakt) dat jij je bijna in je slokje __________(favoriete 

milkshake) verslikt. ''Is er echt geen andere manier ?'' vraag je. ''Ik weet 

wel iets,'' zegt __________(het laatste meisje dat jou volgde op 

Instagram). Met een _______(taal) accent fluistert ze je iets in het oor. 

Je moet wel even _______(iets wat je op de wc doet) als je haar plan 

hoort. Jij hebt namelijk het lef van een _______(dier dat kleiner is dan je 

vuist). Toch zet je dapper door en ga je op de tafel staan in de 

_______(plek waar jij je pauze doorbrengt). ''________(titel van een 

liedje van Bizzey)'' roep je superhard. Tot je schrik draait niet 

______(naam van je crush) zich om, maar ________(naam van de 

kleinste jongen/meisje uit je klas). ''Bedoel je mij, mijn _____(soort 

snoep)?'' vraagt hij/zij. Je schudt zo hard 'nee' dat je gezicht _____(kleur 

van je vaders auto) wordt. ''Of bedoelde je mij?'' vraagt ______(naam 

gymleraar). Je begint te _______(dansstijl) op de tafel en zet je handen 

voor je mond. ''Attentie: wil iedereen die geïnteresseerd is in mij, zich 

opstellen in rijen van _____(leeftijd van je moeder)''. Langzaam komen 

er boys/girls in beweging. Je schrikt wanneer je ziet hoeveel 

jongens/meisjes er uiteindelijk staan. Maar liefst ______(aantal 

Instagram-vrienden) jongens/meisjes staan er voor je neus. Wow! Daar 

moet vast wel een leuk vriendje/vriendinnetje voor je tussen zitten! 

Tess Steffers                                                                                

INVULVERHAAL 
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Aura : 

  

De  USG bigband  
  

Aura is de bigband  van  onze school, een vrij nieuwe  leerling  

vereniging .   Op 22 maart traden ze voor het eerst op  bij de  

Amoravond, waar ze de show stalen. Me t dit optreden in gedachten  

intervie wde ik Aleksander   A rentz uit 3A ,  é én van de twee pianisten  

van de big band.    

  

Wat doen jullie precies bij de bigband?    

Elke vrijda g hebben  we   repetities . We krijgen dan nieuwe muziek , en  

proberen met z ’ n allen  wat je   tussendoor  in je vrije tijd hebt  

geoefen d.   Bert, onze dirigent, geeft dan aanw ijzingen, zodat   we  

allemaal beter gaan spelen .    

  

Hoeveel tijd kost dat dan,  tussendoor?    

Het  ligt eraan hoe goed je bent, en hoe moeilijk je stukken zijn , maar   

ikzelf besteed er ongev eer  3   uur per week aan, plus  nog anderhalf  

uur bij de repetitie .    

  

H o e  is de sfeer bij de  bigband ?    

We proberen het een beetje rel axed te houden. E r wordt niet heel  

veel van  je verwacht, omdat niet iedereen een   meester  van de  

muziek is. Iedereen wordt  geaccepteerd op zijn eigen ni veau,   zolang  

je wel je best doet .   Het is de bedoeling dat je leert op je eigen tempo  

en zo werken we met z ’ n allen  tot een eindproduct .    
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Ja, en wat een fantastisch eindpro du ct w as het dan ook.  

H o e  was het om voor het eerst op te treden ?      

H et is  eigen lijk hetzelfde als bij de repetities maar dan met een  

publiek.  Je denkt   dat de repetit ies beter gaan . Je hoo rt opeens  

dingen als een gitaar de hard st aat, of een valse noot. Maar dan komt  

het applaus   en weet je dat het niet uitmaakt.    

  

W anneer treden jullie n og mee r op?    

Op het moment hebben we nog  niet veel pl annen,   behalve dat we  

gaa n optr eden bij de examenuitreikingen .    

  

Ik hoor de bij jullie  uitvoering dat jullie tot nu toe  tien  

repetities hebben gehad. Heb je het ge voel dat je in d ie tijd  

veel geleerd hebt?    

Tsja , ik heb tien nieuwe liedjes geleerd, maar  het was vooral nuttig  

om beter  te leren hoe je in een groep speelt . Ik weet nu oo k  wat  

meer  ‘ orkesttaal ’   en zo.  De ritm esectie, bij voorbeeld, is niet alleen de   

drums en percussie maar ook de piano ’ s en  gitaren.    

  

Raad je aan dat men sen bij Aura komen? 
  

Als je bereid bent je tijd er in te steken en  als   je muziek maken leuk  

vind t ,   dan is het zeker leuk als je erbij komt. We doen ons best om te  

zorgen dat e r zo veel mogelijk mensen bij kunnen . Zo hebben we  wat  

minder  traditionele   ins trumenten   en ook een zangeres .    

  

  

Interview d oor Liam Burke   
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De Grote Schoonmaak 

We kennen het allemaal. Het gevoel dat je lekker aan het ontbijten bent op die 

zaterdagochtend en dat je moeder met je deelt dat het weer eens tijd is voor dé 

schoonmaak. De Grote Schoonmaak. Bij sommigen duurt het een dag, bij anderen 

een week. Dat je ouders dan helemaal in ‘de stemming zijn’, dat er echt weer eens 

wat moet gebeuren en dat die kamer van jou ook een goeie beurt verdient. Het lijkt 

aan het begin een verschrikkelijk iets, die schoonmaak, en dan wens je dat je bij 

een vriend of vriendin was gaan logeren. Maar nee, het is onvermijdelijk en als je 

goed kijkt zie je dat je nachtkastje onder een dikke laag stof bedekt is. Nou ja, 

beginnen dan maar. Ramen en deuren open! Het is eerst helemaal niet leuk maar 

naarmate je langer bezig bent wordt het steeds leuker. Dan komen eerst de oude 

knuffels tevoorschijn, waar je vroeger altijd mee speelde, en onder een laag van 

poppetjes, kleren en foto’s zie je ook nog een oude dvd van The Lion King. Toch 

steeds verrassender, die schoonmaak. Terwijl je overal door het huis kreten als: 

‘O ja’ of ‘och dat was ik helemaal vergeten’ hoort, begin je steeds meer in de 

stemming te komen. Maar dan komt de eeuwige discussie van het weggooien. Jij 

wil dan die vieze knuffel weggooien, terwijl je moeder hem wil houden voor later. 

Of de discussie wordt andersom gevoerd. Je vindt niet alleen oude dingen terug, 

het fijnste van allemaal is dat je ’s avonds in je bed ligt en je dan toch goed voelt. 

Wat een werk heb je verzet! Nu maar wachten op de volgende lenteschoonmaak. 

                                                                    

Tristan van Rossem 
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10 ways to get with your crush 
MARA DUDINK 

 
Heb jij nou ook last van lentekriebels en wil je graag iets meer worden dan vrienden, of werk maken van je 
crush, maar weet je niet zo goed hoe je dat nou eigenlijk moet doen? Hier hebben we wat tips voor je! Dit zijn 
de 10 beste secrets om ervoor te zorgen dat jij en je crush EINDELIJK samenkomen:  
 

1. Word vrienden met hem/haar. 

Hoe wil je ooit een relatie krijgen als je nog geen woord met hem/haar gesproken hebt? Dus wees geen pussy 
en ga gewoon met hem/haar een keer praten! You got this!  

 

2.  Voeg ze toe op zo veel mogelijk social media en laat dan niet je vriendin het voor je doen.  

Dit straalt namelijk veel zelfvertrouwen uit en het is natuurlijk erg handig aangezien je zo door kunt gaan met 
de gesprekken  ;) 

 
3. Leer hem/haar wat beter kennen. 

Probeer erachter te komen wat hij/zij leuk vindt, zoals bijvoorbeeld wat voor sport hij/zij doet, of andere leuke 
hobby’s. Hoe meer je over hem/haar weet, hoe makkelijker het gaat om een gesprek te beginnen en vol te 

houden. 
 

4. Zorg dat je vrienden wordt met zijn/haar vrienden. 

Als je namelijk wilt dat het uiteindelijk nog iets gaat worden tussen jou en je crush, zal hij/zij eerst advies bij 
zijn/haar vrienden gaan vragen, dus dan kun je maar beter een goede indruk op ze achterlaten, toch? 

 
5. Text/snap zo snel als je kan terug. 

Je zou misschien liever twee uur willen wachten met reageren omdat je anders desperate lijkt, maar niets is 
daarvan waar. Het wordt juist gewaardeerd als je zo snel mogelijk reageert, dat zorgt er namelijk voor dat je 

crush merkt dat je echt interesse in hem/haar toont. 
 

6. Breng zo veel mogelijk tijd met ze door. 

Ga afspreken, of spreek elkaar aan als je op school bent. Probeer in ieder geval veel tijd met je crush door te 
brengen, want dit zal jullie alleen maar dichter bij elkaar brengen en hoe vaker je elkaar ziet en spreekt, hoe 

minder ongemakkelijk het wordt uiteindelijk! 
 

7. Zorg dat je in zijn of haar buurt altijd een positieve uitstraling hebt en altijd aardig doet.  

Als je een vrolijke en dus positieve uitstraling hebt, vindt hij/zij het waarschijnlijk veel prettiger om bij je in de 
buurt te zijn dan als je alleen maar zeurt en lullig doet. Ook is het af te raden om te roddelen, dan is er namelijk 

grote kans dat hij/zij een verkeerd of negatief beeld van je krijgt.  
 

8. Geeft hints aan hem/haar dat je hem/haar leuk vindt. 

Je hoeft het natuurlijk niet meteen recht in je crush’s gezicht te zeggen dat je hem/haar leuk vindt, je kunt ook 
hele subtiele hints geven: ze kort aanraken, in de ogen aankijken, veel lachen en hun naam zeggen wanneer je 

met elkaar praat zorgen al voor veel verandering. 
 

9. Wees verzorgd en wees niet bang om je wat extra op te tutten voor je crush.  

Als je er onverzorgd bij loopt is dat vaak een best grote turn-off. Een paar voorbeelden zijn: lekker ruiken, je 
haar mooi doen, leuke kleding (tip: de kleur rood zorgt ervoor dat er bepaalde seksuele hormonen worden 

aangemaakt, vooral bij mannen), en voor meisjes misschien make-up.  
 

10. FLIRT.  

Natuurlijk gewoon de meest voor de hand liggende: laat je crush je beste flirtskills zien, want anders weet 
hij/zij natuurlijk nooit dat je meer dan vrienden wilt zijn ;) Go for it! 
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Kaal 

 

Nooit meer je haar knippen 

Altijd slurpen als je iets drinkt 

 

Na iedere slok die je neemt slaak je van genot: 

aahh.. 

of of 

of of 

of of 

of 
of 

Dilemma’s 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook deze keer leggen we weer een aantal dilemma's voor die eigenlijk 

onmogelijk zijn, want ze zijn beide (on)aantrekkelijk. Probeer maar eens te 

kiezen tussen deze dilemma's... 

Je moet altijd ovenwanten aan 
 

 
Je mag maximaal 100 woorden per dag 

zeggen 
 

Iedereen vergeet altijd je naam 
 
 

Je praat als een navigatiesysteem 

Je moet Vader Jacob zingen om je telefoon te 

ontgrendelen 

 

Je moet altijd op je kont, tree voor tree, de 

trap af 

Er worden iedere nacht 5 muggen 

losgelaten in je slaapkamer 

 

Je moet altijd voordringen in de rij 

Altijd door de regen fietsen  

 

Altijd wind tegen met fietsen 

Heel veel geld maar geen vrienden hebben 

 

Heel veel vrienden maar geen geld 
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of 

of of 

 

Als je een hond hoort blaffen dan moet je 
terug blaffen 

 
 

Telkens als je boos bent ga je Duits praten 
 

Telkens als het regent moet je huilen 
 
 

Je praat en doet tegen iedereen net zoals je 
bij baby's 

 

Elk laatste woord van elke zin voor de 
rest van je leven spellend herhalen 

 
 

Je draagt voor de rest van je leven 
alleen nog maar panterprint 

 

Je moet als het Kerstmis is minsten 10 keer 
Home Alone kijken 

 
 

Altijd als je een bloem ziet snuif je er aan 
 

Telkens als er iemand dicht bij je staat 
geef je hem kopjes 

 
 

Je eet je avondeten altijd in je eentje voor 
de spiegel 

 

Je ziet er altijd direct goed uit 
 
 

Je bent altijd overal als eerste aan de beurt 
 

Je kan wanneer je maar wil onzichtbaar 
worden 

 
 

Je kan van iedereen wanneer je maar wil 
gedachten lezen 

 

Elke keer als je iemand de hand schudt dan 
moet je hem zo lang mogelijk vast te houden 

 
 

Elke keer als iemand hoest of kucht doe je de 
Heimlichgreep bij diegene 

 

Sophia van Holst en Cesar Priem 

of 
of 

of of 

of 
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Liefdesplaylist 
 

Er bestaan duizenden en duizenden liedjes over 

de liefde. Waarschijnlijk zelfs miljoenen. Liedjes 

over verliefd worden, liedjes over verliefd zijn, 

breakup songs… Maar het allerbeste gevoel is 

natuurlijk wanneer je nét die vlinders in je buik 

voelt: precies daarvoor hebben we deze playlist 

samengesteld, om die lentekriebels wat aan te 

wakkeren.  

 

Open je Spotify app, tik in de zoekbalk het 

camera-icoontje aan en scan de code om naar 

de playlist te luisteren! 

 

 

Mia Lodder 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            



onderwaterhockey
Voor alweer de 2e editie van de bijzondere 
sportenrubriek waren we op zoek naar iets totaal 
anders dan de vorige keer. Afgelopen keer 
gingen we namelijk curlen en dat was een groot 
succes, dus nu moesten we op zoek naar nét 
zo’n bijzondere en leuke sport.
Na een beetje research gedaan te hebben en 
vele sportverenigingen gecontacteerd te hebben, 
kwamen we uit bij wel een hele bijzondere sport. 
Wanneer mensen ervan horen is de eerste 
reactie vaak: ‘Bestaat dat echt?’. Maar jazeker, 
het bestaat echt en het blijkt ook nog eens onwijs 
leuk om te doen. Wij gingen met de Apoforèta 
onderwaterhockey uitproberen!

Na even heen-en-weer gemaild te hebben, 
werden we op donderdag uitgenodigd om een 
training bij te wonen en een proeflesje te krijgen. 
Samen met Sophia ging ik naar zwembad de 
kwakel, om te zien wat deze bijzondere sport 
inhoudt. Na kennis gemaakt te hebben met de 
vereniging, kregen we meteen een korte uitleg 
over wat onderwaterhockey precies is en hoe het 
spelletje verloopt. Ook werden alle 
benodigdheden kort laten zien, waar we later ook 
zelf mee aan de slag zouden gaan. 
Voor onderwaterhockey heb je een aantal dingen 
nodig. Het is natuurlijk onderwater, dus je speelt 
in zwemkleding. Verder heb je flippers, een 
snorkel bril en een korte snorkel nodig. Hier zijn 
allerlei verschillende versies van, maar hoe 
simpeler, hoe beter. Ook moet je een soort super 
charmante badmuts dragen, met speciale 
bescherming bij de oren. Tot slot heb je een hele 
kleine stick in je hand, waarmee je de puck 
probeert te spelen.
Het hele spel wordt op de bodem van het 
zwembad gespeeld. Dit betekent dat je dus elke 
keer helemaal naar beneden moet, daar even 
kan spelen, maar dan ook snel weer naar boven 
moet om adem te halen.

Sophia en ik begonnen de training met een paar 
keer heen en weer zwemmen, om even te 
oefenen met de kleine snorkel en de flippers. Al 
snel leerde we de belangrijkste duik. Je zwemt 
even rustig en dan opeens

moet je recht naar de bodem gaan en daar moet 
je zo lang mogelijk proberen te blijven zwemmen, 
met je buik eigenlijk plat op de bodem. Het 
eerste bad waar we trainden was redelijk diep, 
dus het was al een opgave om helemaal 
beneden te komen, maar daarna lang zwemmen 
op de bodem was ook lastig.
Oefening baart kunst en zo ook bij ons. 
Uiteindelijk lukte het ons bijna om van de ene 
naar de andere kant van het zwembad te 
zwemmen, helemaal plat op de bodem. Daarna 
waren we uiteraard doodmoe en in ademnood, 
maar de training was pas op de helft. Gelukkig 
konden we even op adem komen aan de kant, 
terwijl we keken naar de professionals die allerlei 
oefeningen deden, zo’n drie meter onder ons.

Halverwege de training verplaatsten we naar een 
ander bad, wat gelukkig iets minder diep was. 
Daar gingen we echt oefenen met het spelen van 
de puck. De eerste paar keer moesten we 
gewoon heen en weer zwemmen, zo lang 
mogelijk met de puck aan de stick. In het begin 
ging het wel goed, maar we merkten al snel dat 
we vaak naar boven moesten om adem te halen. 
Na nog een paar oefeningen met aanvallen 
gedaan te hebben, mochten we meedoen met 
een echt partijtje. Wij waren natuurlijk een stuk 
minder snel en goed, dus wij kregen een kleine 
voorsprong. We zwommen zo snel als we 
konden naar de puck om die even aan te kunnen 
raken, al zaten we daarna weer snel in 
ademnood en moesten we naar boven, maar 
verder was het idee leuk. We hebben nog twee 
wedstrijdjes meegespeeld en zo vaak mogelijk 
de puck aangeraakt, maar daarna was het tijd 
voor ons om te gaan. Al met al was het een 
superleuke ervaring en wij raden iedereen aan 
om het ook een keertje te proberen! Op de site 
https://onderwaterhockeyutrecht.nl kan je meer 
vinden over onderwaterhockey in Utrecht en kan 
je zelf een keer een proefles/cursus doen. 
Eindconclusie: onderwaterhockey is echt heel 
gaaf en zeker leuk om een keer te proberen, 
maar wel enorm zwaar en vermoeiend :)

Julia van Reenen
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Quotes 
 

 
“De meeste mensen bereiken de temperatuur dat ze licht gaan uitstralen pas bij, ehm, ja, de 

crematie'’ - Gordijn 

 

 
v Es bij de huiswerkcontrole : "Zo'n nazi ben ik gewoon." 

 

 
"We gaan het hebben over de natiestaat. Met een T" - vd Nieuwenhuijzen 

 

 
Leerling legt iets uit aan een andere leerling tijdens de les; 

vd Nieuwenhuijzen : "Moet ik nu mijn salaris met je delen ofzo?" 
 

 
v Bergeijk tegen leerling : “Jouw leerproces is een plofkip.” 

 

 
"Waar zijn jullie generatiegenoten?" - Gordijn 

 

 
 

 
“De roostermaker heeft nog wat goed te maken” - Praagman 

 

 
“Chantage is het mooiste opvoedmiddel dat er is” - Kers 

 

 
"We moeten echt neuronbommen tegen bruggers maken" - Reinink 

 

 
LI : "Meneer, weet u waar meneer Kamerbeek is? 

conciërge Billy : "Kamerbeek is loesoe!" 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hasti Ansari 
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  Get the look: je kast Lente proof    
 

  

Het is bijna zover de dagen worden langer en de temperatuur stijgt. We laten de koude, natte donkere 

winter achter ons en verwelkomen de (hopelijk) zonnige warme lente. Niet alleen het weer past zich 

aan, ook je kleding moet worden aangepast. Dus bij deze 5 tips om je kast lenteproof te maken.   

  

Zoals voor de meeste dingen geld, kun je pas beginnen met iets nieuws 

als           het oude is opgeruimd. Ruim daarom eerst eens je kast op. Zoek 

laden voor laden uit wat er in zit, en gooi, verkoop of geef de kleding weg 

die je niet meer  

draagt, te klein is of simpelweg gewoon versleten. Wees kritisch: heb je nou vijf donker blauwe truien, 

waarvan je er drie eigenlijk niet echt draagt. Doneer of verkoop er dan één of twee.  Zo geef je  je 

kleding een nieuw leven en maak je ruimte voor iets nieuws.   

                  TIP 2  

Mijn 2e tip sluit hier goed op aan. Leg tijdens het opruimen al je T-shirts,  blousejes en dunne truitjes 

in de bovenin. En verplaats je dikke truien naar de onderste lades. Zo hoef je in de ochtend niet eerst 

tien truien op te tillen voordat je bij dat blouseje bent.     

De lente is de tijd van vrolijke kleuren, overal zijn bloemen en is het groen. Pak daarom in plaats van 

altijd die zwarte basic trui eens die vrolijke rode trui die je een keer van je oma gekregen hebt. Het is 

inmiddels 2019 dus alles kan, tijgerprint broek met groene trui go for it!. Mix & Match er lekker op los.   

Heb je schoenen die in de was kunnen, zoals All Stars of Vans. Was deze 

dan, zo zien ze er weer een stuk schoner en frisser uit (vooral bij witte  

schoenen). Zijn je gympen van een materiaal dat niet in de was kan gebruik dan babydoekjes.   

  

  
Nadat je al deze stappen hebt doorlopen komt misschien nog wel het leukste deel: shoppen! Want als 

je nu nog steeds het idee hebt, na dat je al je kleren hebt uit gezocht, dat je iets mist. Kan je heerlijk in 

de stad gaan winkelen en je kast aanvullen met de ontbrekende stukken. Zo kan je er weer helemaal 

tegen aan deze lente!  

  

Lara Kelder  

  

TIP 4  

           TIP 3   

            TIP 5    

TIP 1   
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Het is ________(feestdag)! Dit jaar ga je het gezellig vieren met ________ (vriend(in)). Jullie 

gaan naar een groot feest in ________ (plaats in Utrecht). Na veel gedoe met vervoer, 

aangezien jullie kwamen met ________ (vervoersmiddel) staan jullie eindelijk in de rij bij de 

ingang. Ineens bedenkt ________ (vriend(in)) zich: hij/zij is ________ (ding) vergeten. Dan 

komen jullie ook nog eens (crush & zijn 2 vrienden) tegen. Maar voordat je “hoi” kunt zeggen 

in de drukte, glijd je uit in de modder en zit het over je hele ________ (kledingstuk). Je bent 

helemaal ________ (kleur van het shirt dat je nu aanhebt) en als je opkijkt naar ________ 

(crush) zie je dat hij/zij ________ (uiting van emotie), terwijl ________ (2 vrienden) keihard 

aan het lachen zijn. Toen je dacht dat je avond niet slechter kon gaan, raakte je ook nog eens 

jouw eigen ________ (ding wat je vriendin vergeten was) kwijt, waardoor jullie helemaal 

hopeloos zijn. Helemaal in de stress bellen jullie ________ (3e persoon in je belgeschiedenis) 

voor hulp, maar die neemt niet op. Na het feest komen jullie er achter dat er iets mis is met 

________ (vervoersmiddel van de heenweg). Je probeert nog eens ________ (familielid) te 

bellen om te vragen of hij/zij jullie op kan halen, maar ________ (familielid) is te druk bezig 

met ________ (werkwoord). Na ook nog eens verdwaald te zijn in ________ (plaats in 

Utrecht), besluiten jullie maar op een ________ (speeltoestel) te zitten in een parkje. 

________ “(laatste wat je gegoogeld hebt)” schreeuw je gefrustreerd uit. Net als je denkt dat 

de hele avond verpest is, zien jullie ineens in de verte een ________ (vervoersmiddel) 

aankomen, die bestuurd wordt door ________ (crush). Hij/zij biedt jullie een lift aan naar 

huis. Dan is het toch nog goed gekomen! Het was een ________ (bijvoeglijk naamwoord) en 

onvergetelijke ________ (feestdag)!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mara Dudink 

INVULVERHAAL 
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Filmrecensie 
Verliefd op Cuba 

 
 

Op zondagavond liep ik een lege bioscoopzaal in met vrij 

lage verwachtingen. Ik had niet het gevoel dat de 

Nederlandse film met Jan Kooijman, Suzan Visser, Niek 

Roozen en Abbey Hoes over verliefdheid op Cuba een 

meesterstuk zou worden, maar vermakelijk zeker wel. Na 

Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft is Verliefd op Cuba de 

nieuwste film van regisseur Johan Nijenhuis en van het vaste 

romcomrecept is hij niet ver geweken.  

De film begint gelijk met een lekkere Spaanse soundtrack en 

mooie beelden van de straten van Cuba. Loes (Suzan Visser) 

krijgt een telefoontje van dochter Maartje (Abbey Hoes), die 

woont op Cuba en heeft besloten te gaan trouwen met een 

Cubaan. Loes besluit direct, samen met haar ex-man en zijn 

nieuwe partner, naar Cuba te vliegen, om voor de bruiloft 

een stokje te steken. Eenmaal in Cuba komt ze erachter dat 

de levensstijl daar net iets anders is dan in Nederland. Ze 

ontmoet Jan (Jan Kooijman) die ze eerst maar eng vindt, 

maar naar wie ze steeds meer toegroeit.  

De film is een typische romcom, met een aaneenschakeling van een hele hoop clichés. Het 

regenachtige, koude Nederland wordt in een scherp contrast gezet met het zonovergoten, 

overheerlijke Cuba, waar de mensen altijd vrolijk zijn. De bezorgde moeder en hopeloos verliefde 

dochter zijn ook geen nieuw concept. Tenslotte is daar nog de griezel waar Loes eerst een beetje 

geïntimideerd door is, maar zich uiteindelijk helemaal voor openstelt.  

Vanaf het begin van de film kan je het einde al voorspellen. Dat betekent echter niet, dat ik niet 

stiekem best wel genoten heb van deze film. De grappen zijn, alhoewel soms een beetje vies, wel om 

te lachen en je wilt graag blijven kijken. Verliefd op Cuba is zo’n film, die je niets nieuws zal brengen, 

maar wel zorgt voor een vermakelijk avondje in de bioscoop.  

3,5 van de 5 sterren  

 

 

 

                                                                                                                                Emma van Gils 

 



Liefde 
Lentekriebels om mij heen 

verstikken mij met hun geluk 

duwen al hun belachelijke clichés 

uit de films in mijn gezicht 

rode rozen, witte duiven 

wie wil dat nou niet? 

 
Iedereen lijkt blij te zijn 

want het is weer lente 

de zon is terug van skivakantie 

de sneeuw, die was er toch al niet 

de bloemen beginnen te bloeien 

in lentelijke kleuren 

 
Ergens in mijn achterhoofd 

zie ik koppels hand in hand 

ergens in mijn voorhoofd 

schreeuw ik luid "no romo" 

maar daarzo in mijn achterhoofd 

kijk ik vol verlangen 
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Fluitend liep jij de kamer binnen 

niets vermoedend van mijn blik 

die naar je staarde vanuit het hoekje 

waar ik mij had weggestopt 

voor jou kwam ik mijn hoekje uit 

door jou zag ik de zon 

 
De tijd staat stil als je lacht 

of als je iets anders doet 

vogels fluiten lieve deuntjes 

volgens het ritme van mijn hart 

mijn hart, dat jij gestolen hebt 

en ver van mij hebt weggestopt 

 

 
Elke keer weer kijk ik naar je 

elke keer verblijd je me 

ik hoef mijn hart niet terug voorlopig 

want ik heb dat van jou 
 
 
 

 

Ingestuurd door 

Sander van Rossum 
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10 paas(f)eitjes  
1. Pasen is afgeleid van het Joodse feest “Pesach”. 

2. In bepaalde Oost-Europese landen mogen de mannen op Paasmaandag hun vrouwen ’s 

ochtends slaan met een zweep. De wraak van de vrouwen is echter zoet, want ’s avonds 

mogen vrouwen wraak nemen op hun man door een emmer koud water over het hoofd van 

hun echtgenoot te gooien.   

3. Na Halloween wordt in de VS tijdens Pasen het meeste snoep verkocht van alle feestdagen, 

zelfs meer dan met Kerst. 

4. 76% van de mensen eet eerst de oren van een chocoladepaashaas.  

5. Het ei en de paashaas zijn symbolen van nieuw leven en vruchtbaarheid. 

6. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Wanneer de eerste 

volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen de zondag erna gevierd. 

7. In de Middeleeuwen werd er in de kerk een partijtje “ei-gooien” gehouden. De priester 

gooide een hardgekookt ei naar één van de koorknapen, die vervolgens het ei weer gooide 

naar de volgende. Degene die wanneer de klok 12 uur sloeg het ei had, mocht het houden. 

Dit is ook wel de voorloper van de stoelendans.  

8. Alle Nederlanders samen eten met Pasen wel 32 miljoen eieren.   

9. Per Amerikaans huishouden wordt er €131 uitgegeven aan paassnoep. Engelse gezinnen 

geven maar €75 uit voor lekkernijen tijdens deze dagen. Een Nederlands huishouden betaalt 

‘slechts’ €30 aan snoep.  

10. Het grootste chocolade ei ooit werd in 2015 in Argentinië gemaakt. Het woog maar liefst 

8.000 kilogram en was 8,5 meter hoog en 6 meter breed. 

  

                 
 

 

 

 

 

 

Lara Kelder  
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A beginner’s guide to: docenten op het USG 
Emma van Gils 
 
Nu mijn tijd op het USG na zes jaar tot zijn eind komt, en daarmee ook het lid zijn van de APO, vond ik het tijd om terug te blikken. Toen 

ik voor het eerst het USG inliep was het een jungle van grote lokalen, gekleurde muren en nieuwe docenten. Na zes jaar heb ik mijn 

plekje in de ijsschots wel gevonden. Ik kan de stelling van Pythagoras en het Griekse alfabet dromen, weet alles over Seneca en 

Cicero, ken het jaartal waarin de Franse Revolutie startte en weet mezelf verstaanbaar te maken in het Duits. De docenten hier op 

school hebben zeker geholpen met het compleet maken van mijn ervaring. Alle docenten op het USG hebben een eigen handleiding, 

en hoe sneller je die doorhebt, hoe sneller je gewend bent. Dus help jezelf, en lees eens door waar je per docent op moet letten.  

Allereerst, meneer Kamerbeek. Te herkennen aan het oneindige ijsberen door de school en het werpen van 

dodelijke blikken op schreeuwende bruggers. Hierbij een lijstje van dingen te vermijden in de aanwezigheid van meneer 

Kamerbeek. 

๏ Schreeuwend door de gangen rennen. Dit lijkt logisch, maar blijkt toch een hele opgave voor veel brugklassers. 

๏ Een docent noemen zonder meneer of mevrouw ervoor te zetten, dat wordt ook niet echt op prijs gesteld. 

 
Meneer Kers. Te herkennen aan zijn nooit veranderende fashionstyle en eeuwige aanwezigheid in B1.09. De volgende 

dingen raad ik je aan te vermijden: 

๏ Veel drinken en vragen of je je flesje mag gaan vullen. Je zal geheid een opmerking naar de hoofd krijgen in de 
trend van: ‘Het is hier toch geen woestijn?’ 

๏ Hotseknotsbegonia Duits spreken, zoals meneer Kers het zelf graag noemt. 

 
Mevrouw Acoca. Te herkennen aan sokken met leuke prints, tekeningetjes op het bord en dansjes in de klas. Ik raad de 

volgende dingen aan: 

๏ Moet je een opdracht inleveren? Doe het ten alle tijden in een mapje, daar maak je mevrouw Acoca uitzonderlijk 
gelukkig mee. 

๏ Vermijd eeuwige gesprekken met je buurman/buurvrouw. Als je blijft praten, gaat ze liedjes over je zingen. 

 
De conciërges. Te herkennen aan hun uitstekende gevoel voor aanwezigheid op plekken waar niet gegeten mag 

worden, maar dat toch gebeurd. Onthoud het volgende: 

๏ Houd de conciërges altijd te vriend, dat kan je goed van pas komen als je aantal ongeoorloofde absenties maar blijft 
groeien, en je het ook niet voor elkaar krijgt om je om 8 uur te melden. 

 
Mireille, de kantinejuffrouw. Te herkennen aan haar vermogen om elke pauze iedereen weer te voorzien van 

broodjes, tosti’s en koeken. Mijn tips: 

๏ Vergeet geen dankjewel te zeggen, maar dat zit er ondertussen hopelijk wel in.  

๏ Maak eens een praatje, in plaats van zo snel mogelijk weg te hobbelen na het kopen van je 3e koek van de dag. 

๏ En nog een aanrader: haal de chocolademelk, die is echt lekker.   

 
Zo, ik hoop dat dat een beetje geholpen heeft met het doorgronden van die oh zo ingewikkelde leraren. Maar geloof me, als je een 

beetje gewend bent vallen ze best mee, het zijn net mensen. 
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QUIZ 
 
Vind je het leuk om skiën, of zit je liever op het strand in de zon? Welk 

seizoen past het best bij jou? Na deze quiz weet je het! Kies een antwoord en 

onthoudt hoeveel van welke letters je hebt. Onderin staat de uitslag. 

 

1. Het is weer december, jij… 
A. Kijkt terug naar je zomerfoto’s, zucht... 
B. Belt je vrienden om een sneeuwballengevecht te plannen! 
C. Gaat wintershoppen, in de winkel is het lekker warm! 
 

2. Het regent, jij…. 
A. Bent te depri om je bed uit te komen. 
B. Fietst gewoon naar school, lekker door de plassen rijden. 
C. Trekt je regenpak aan, yes met de bus naar school! Hoef ik niet te fietsen. 
 

3. De bel gaat; zomervakantie! jij... 
A. Staat al klaar met een zwemband om je heup, op naar Australië! 
B. Koopt alvast een aftelkalender naar de kerstdagen toe, nog even! 
C. Gaat zoals elk jaar naar die Franse camping, het regent WEER. 
 

4. De APO komt uit! Het is maart, jij… 
A. Hoopt dat het net zo warm wordt als afgelopen zomer. 
B. Gaat skiën in de Krokusvakantie, even weg van de lente! 
C. Koopt het hele paaseitjes schap bij de Jumbo leeg, Pasen forever! 
 

5. Het sneeuwt; jij… 
A. Zet de verwarming op 30, nu is het bíjna net zo als in de zomervakantie. 
B. Bent al sinds 6 uur ‘s ochtends bezig met sneeuwpoppen maken. 
C. Hoopt op ijsvrij, lekker de hele week chillen! 
 

6. Er is een hittegolf in Nederland, jij…. 
A. kijkt welke zwembroek/bikini je gaat aantrekken, lekker met je vrienden naar het strand! 
B. Probeert een sneeuwpop te maken van zand, met sneeuw gaat het veel beter! 
C. Vindt het maar warm, even afkoelen in het zwembad! 
 

UITSLAG 
meeste A: 

Jij bent echt een zomermens. Lekker bakken in de zon en naar tropische landen op vakantie! Je kast hangt vol 
met de leukste zomerkleding. De winter vind je maar niks. In sneeuw kan je niet zwemmen! 
 
meeste B: 

December is je lievelingsmaand. Jij kan alle wintersporten goed, en gaat natuurlijk wel een sneeuwballengevecht 
aan! Maar dan is het zomer, bah, gelukkig ga jij snowboarden in Oostenrijk! 
 
meeste C: 

Jij vindt winter te koud en zomer te warm. De lente zit daar goed tussenin! Mooi weer, maar niet te koud, en 
paaseieren natuurlijk. Herfst is ook goed, lekker briesje, maar geen harde wind.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Auke van Schoot en Aimée Hamerling  
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Groot of klein, rugzak of schoudertas, 
netjes of rommelig. Elke docent heeft 
een andere tas waarin de dagelijks 
benodigdheden en verder van alles en 
nog wat mee worden genomen.                  
De Apoforèta is weer terug met de 
vraag: ‘What’s in your bag?’  

Voor deze editie vroeg ik Meneer De Hei of 
ik voor de lezers van de APO een kijkje in zijn 
tas mocht nemen. “APO?” Ja ja, meneer De 
Hei wist niet hoe de schoolkrant heette. Een 
schande natuurlijk, maar gelukkig is daar nu 
verandering in gebracht.    

Allereerst komen de whiteboardstiften eruit, 

een must in elke docententas. Daarnaast 
zitten er ook een agenda, mentorboekje, 
postits en speelkaarten in. Die laatste twee 
herkennen sommigen misschien van zijn 
economielessen, ze worden gebruikt voor 
toetsbesprekingen, groepsopdrachten en 
economieexperimenten.   

Daarna komen er echter wat minder 
conventionele ‘docentdingen’ tevoorschijn: 
lenzenvloeistof, een tandenborstel, 
tandpasta…  Meneer De Hei legt uit: “Omdat 
ik vrij veel reis, als ik coach, of dan weer naar 
vrienden ga of naar een festival, heb ik 
eigenlijk standaard een kit mee zodat ik mijn 
toiletspullen altijd bij me heb.” Hij reist ook 
vaak af naar Groningen, waar zijn familie 
woont en hij soms werkt.   

Over die festivals gesproken, meneer De Hei 
houdt van muziek. Regelmatig gaat hij naar 
festivals en concerten met vrienden. Wat 
voor muziek hij luistert? “Met name veel rock, 
soms ook housemuziek, maar eigenlijk heel 
divers.” Voor festivals zitten dan ook de 
oordopjes in zijn tas, maar ze zijn ook handig 

voor als het lawaaierig is wanneer hij bij 
vrienden logeert.   

  

Ook heeft hij altijd wel een boek in zijn tas 

zitten. Op dit moment No is not enough: 
“Het is super interessant. Het gaat over het 
neoliberalisme, wat de toekomst brengt en 
wat we daar als maatschappij tegen kunnen 
doen. Het is van Naomi Klein, een Canadese 
auteur, die veel schrijft over hoe de wereld in 
elkaar zit, politiek en economisch. In dit boek  
gaat het over Trump en de klimaatverande- 

ring.”    

Tot slot nog zijn grote powerbank, die de 
hele wereld over geweest is. Na zijn studie 
heeft meneer De Hei namelijk tien maanden 
lang gereisd door Azië en Australië, waarbij 
zijn powerbank heel goed van pas kwam.   

Ik laat hem verder met rust, zodat hij nog 
even snel zijn brood (niet op de foto te zien, 
want los brood in een plastic zak was niet zo 
fotogeniek) en fruit op kan eten, voordat het 
vijfde lesuur weer begint.   

 

Mia Lodder  

  

WHAT’S IN YOUR BAG? 

Meneer de Hei 
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Fun Facts 
- Volgens een Facebookonderzoek scheiden koppels het meest waarschijnlijk in de lente of 

twee weken voor Kerst.  

- Een pasgeboren kangoeroe is ongeveer even groot als een jelly bean. 

- Koeien hebben ook beste vrienden! 

- Bijen herkennen mensengezichten. 

- Eekhoorns vergeten vaak waar ze hun eikels hebben verstopt. Zo helpen ze per ongeluk 

nieuwe bomen planten.  

- Ratten lachen wanneer ze gekieteld worden. 

- Zeeotters houden elkaars handen vast wanneer ze slapen.  

- Leonardo da Vinci was een jaar jonger dan Christopher Columbus. 

- Aristoteles was een docent van Alexander de Grote.  

- Pocahontas en William Shakespeare overleden in hetzelfde land, minder dan een jaar na 

elkaar.  

- Oxford University is ouder dan de Azteken.  

- Vossen kunnen niet grauwen zoals wolven en honden, omdat zij de spieren daar niet voor 

hebben in hun kaken, dus laten ze hun kaak vallen en schreeuwen ze.  

- Een baby heeft 60 botten meer dan een volwassen persoon. 

- Je kan 70% van je lever veilig uit je lichaam halen zonder dat je daar last van zal hebben. 

Het groeit immers weer aan! 

- Een pomsky is een mix tussen een husky en een pomeranian. Ze blijven hun hele leven lang 

puppy-sized. 

- Bier en marihuana zijn familie van elkaar.                          

- 2019 is het eerste jaar dat mensen wereldwijd gemiddeld meer tijd op het internet 

besteden (170,6 min) dan tv-kijkend (170,3 min) per dag. 

- In een levensspan, scheert een man gemiddeld 6 maanden.  

- Een aflevering van Peppa Pig is verbannen uit Australië omdat het kinderen leerde niet 

bang te zijn voor spinnen. 

- Tijdens een oorlog is er een wapenstilstand ingelast omdat er een kleine terriër over het 

slagveld liep.  

- Rupsen hebben meer dan 4000 spieren.  

- Rupsen worden in hun cocon eerst volledig vloeibaar, maar als vlinder kunnen zij zich nog 

wel hun leven als rups herinneren.  

- Kung Fu Panda (2008) was zo’n groot succes in China dat er een nationaal debat gaande 

was over waarom Westerse mensen een betere film over Chinese cultuur konden maken 

dan Chinezen.  

- In oktober 1994 waren ‘Pulp Fiction’, ‘Forrest Gump’, ‘The Shawshank Redemption’ en 

‘Jurassic Park’ tegelijkertijd in de bioscoop. 

 

Amani Maniran 
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Quotes 
 
 

LI: Ik snap niet hoe ik dit moet doen. 
Welleweerd: "Dit is heel makkelijk. Nu heb je mijn tijd verspild." 

LI: "…" 
 

 
Halve klas geen huiswerk gemaakt ; 

Kamerbeek: "Jullie zijn echt net neanderthalers." 
 

 
 "Over zo'n tien jaar kunnen jullie kinderen krijgen, nu kunnen jullie nog oefenen" - vd Heijdt 

 

 
"En dan denken jullie: Waarom de f**** dan?" - Gordijn 

 

 
Acoca : "Zij werkte bij de sectie Nederlands." 

Acoca : "SeXy" 
*poseert* 

 

 
LI komt laat binnen; "Sorry, we waren bij biologie nog wat DNA aan het knippen." 

Gordijn : "Is het niet een beetje te vroeg voor family planning?" 

 

Leerling wil zijn schrift er niet bij pakken : 
Acoca : "Jij bent liever lui dan moe. LUI DAN MOE *zingend in opera-stijl* 

 

 
"Meiden, jullie moeten stoppen met zingen, want hoeveel aandacht jullie ook vragen, de 

jongens kijken toch niet.” - 
Kieviet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasti Ansari 
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   Op de koffie bij…. 

        Werkhoven  
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1. Vertel eens wat over u zelf? 

Ik ben 57 en ik werk al 20 jaar op deze school, en dat vind ik nog altijd even leuk vooral mijn 2    

nieuwe brugklassen zijn heel gezellig, ik heb ook een eindexamenklas en ik ben dol op lezen en ik 

ben oma 

2. Houd u van de lente? 

Ja ik kijk altijd uit naar de lente.  

3.Bent u getrouwd? 

Ja, ik ben getrouwd al 30 jaar en ik heb 3 kinderen en 2 van mijn dochters hebben kinderen         

gekregen, ik heb 3 kleinzoons. 

5. Waarom bent u Engels docent? 

Ik vind altijd dat Engels de mooiste taal is, ik vind bijna alle Engelse woorden mooier dan de         

Nederlandse woorden. 

6. Hoe hebt u Engels geleerd? 

Na mijn eindexamen heb ik een jaar in Canada op school gezeten ik vond alles leuk en ben        

Engels gaan studeren. 

7. Woonde u in Engeland? 

Nee ik ga wel vaak naar Engeland, bijvoorbeeld met klas 5. 

8. Wat zijn uw hobby’s? 

Ik houd heel erg van lezen en wandelen in de bergen, ik houd van koken en lesgeven is ook een 

hobby. 

9. Wat is uw lievelingseten? 

Dat verschilt per jaar, Ginger-biscuits bak ik vaak, een pastagerecht vind ik ook altijd erg lekker.       

‘Pasta-pinda’ kook ik wel is thuis. 

10. Op welke school zat u vroeger? 

Ik heb zelf in Eden op school gezeten Maurik college heten het, ik had een leuke leraar Frans, hij is 

schrijver geworden hij was een grappige leraar. 

11. Welk advies had u? 

VWO advies.  

12. Wat vindt u van de Apoforèta? 

Ik vind het een gezellig blad, en leuk dat jullie docenten  interviewen, ik lees het altijd mijn               

lievelingsrubriek is de quotes.  

13. Hoe wist u dat het USG bestond? 

Toen ik naar Utrecht kwam waren mijn kinderen klein en werkte ik niet en kwam ik toevallig op een 

vacature van deze school.  

14. Waarom bent u het onderwijs in gegaan? 

Als je een taal studeert kom je snel in het onderwijs. En ik merkte al snel dat ik het leuk ging vinden. 

Vooral de kinderen die het leuk vinden, zijn leuk om les te geven. 

15. Woont u in Utrecht? 

Ja, al bijna 12 jaar.  

16. Hoe lang zit u in het onderwijs? 

Ik was klaar met studeren in 1987 ik heb niet al die tijd lesgegeven. Nu 25 jaar denk ik.  

17. Wat was uw werk voordat u Engels gaf? 

Ik heb altijd dit gedaan, ik gaf vroeger bijles. 

18. Wat was uw favoriete schoolvak? 

Wiskunde was ik niet goed in, Engels en Frans vond ik leuk.  

19. Heeft u huisdieren? 

Niet meer, we hadden katten en we hebben nu een muis. 

 

 

 

 

 

 

 

Cesar  Priem, Aimée Hamerling en Sophia van Holst 
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RaRaRaad Paaseieren! 
 
 

 

Het is net Pasen geweest, lekker paaseitjes eten. Melk, wit en puur kennen we allemaal, maar 

deze zijn net iets bijzonderder. In deze RaRaRaad kijken we of je weet van welk merk deze 

paaseitjes zijn.  

Mail je antwoord naar: apoforetausg@gmail.com  

De winnaar krijgt een heerlijke koek uit de kantine!  
 

 

Aimée Hamerling 

 

 
 



 
 
 
 

Heeft Tess(2e) fix met bruggers?  
 
 
 
 

Heeft Lukas Band(5e) twee keer zijn stralende 

wasbordje laten zien aan Italiaanse meiden? 
 
 
 

 
Hoe zit het precies tussen Jade(5e) en 

 
Olger(5e)?  

 
 
 
 
 
 

 

Is Douwe(6e) nog #BOOS? 
 

Hadden Cato(5e) en Sebastiaan(5e) het wel 

héél gezellig op het schoolfeest? 
 
 
 
 

 
Had Julia(5e) meer oog voor de Italiaans 

hunks 
 

dan voor de cultuur in Napels?  
 
What happened in Rome?  

 
 

 

Welke meisjes zijn jaloers op Charlotte(2e) vanwege haar relatie met 

Maurits(3e)? 
 
 
 
 

 

Wat is de status tussen Olav(6e) en Eva(6e)?  
 
 
 

 
Zijn Maud(6e) en Samuel(6e) meer dan 

vrienden? 
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Horoscoop 
 

Steenbok: 21 december-20 januari 
Jij bent een harde werker en stort je volop op de grote schoonmaak. Je bent blij dat het weer 
lente is en dat zie je aan je humeur. Je hebt soms wat dipjes, maar je maakt dat op je beste 
dagen helemaal goed. Ga zo door en blijf zo’n harde werker. De sterren staan in je voordeel. 
 
 
Waterman: 21 januari-18 februari 
Jij bent erg actief en vrolijk de laatste tijd. Hou dit vast, maar pak wel soms je rust. Het geluk 
lacht je toe, pas alleen op dat je niet te overmoedig wordt. Dat kan tegen je werken.  
 
 
Vissen: 19 februari-20 maart 
Jij doet het goed op school en haalt hoge cijfers. Focus je ook wat meer op het sociale 
gebied, want dat zal je hard nodig hebben. Je zult daarmee overwinningen behalen op jezelf.  
 
Ram: 21 maart-20 april 
Je bent erg sociaal en iemand die graag mensen helpt. Jij bent in een goed humeur de laatste 
tijd en het gaat goed met je. Je zult veel lentekriebels krijgen, op het gebied van liefde en op 
de andere vlakken. Laat het toe, maar verlies jezelf er niet in.  
 
 
Stier: 21 april-22 mei 
Jou staat iets onverwachts te gebeuren, of dat nou in positieve of negatieve zin is. Kijk goed 
uit en wees behoedzaam, misschien draait het dan wel uit op een enorme gelukstreffer. Blijf 
echter alert, want voordat je het weet is dit geluksmoment van korte duur. 
 
 
Tweeling: 23 mei-20 juni 
Jij bent de laatste tijd heel enthousiast over alles. Dit is super voor de mensen om je heen. 
Kijk wel uit dat je niet overenthousiast wordt, anders is het minder leuk voor anderen. 
 
 
Kreeft: 21 juni-20 juli 
Dit wordt een lastige periode voor jou. Je bent een beetje vermoeid en je bent niet erg 
gemotiveerd. Probeer hier overheen te komen door het wat rustiger aan te doen en jezelf te 
motiveren door een doel te stellen. Als je goed gemotiveerd blijft word je daar uiteindelijk 
voor beloond. 
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Leeuw: 21 juli-22 augustus 
Jij wil altijd mensen steunen, helpen en met ze meeleven. Dat is heel aardig en goed, alleen 
zorg ervoor dat je wat meer aan jezelf toekomt. Anders moet er iemand met jou meeleven. 
 
 
Maagd: 23 augustus-22 september 
Jij zult deze tijd een fijne periode krijgen, zowel op school als met je gezin. Je zult veel 
nieuwe vrienden maken. Geniet ervan! 
 
 
Weegschaal: 23 september-22 oktober 
De laatste tijd heb je veel zorgen. Daardoor slaap je ook wat minder en ben je moe. Om van 
die zorgen af te komen moet je eerst echt bedenken of ze jou aangaan. Als dit niet zo is, laat 
het dan gewoon. Als het je wel aangaat moet je een oplossing bedenken. Veel succes. 
 
 
Schorpioen: 23 oktober-20 november 
Jij bent de laatste tijd wat geprikkeld. Probeer daar overheen te komen en gewoon vrolijk te 
blijven. Een goede nachtrust doet ook wonderen! Volgende maand staan de sterren weer 
goed voor jou.  
 
 
Boogschutter: 21 november-20 december 
Je bent de laatste tijd nogal onvoorspelbaar. Soms ben je heel vrolijk, maar soms ben je 
nogal humeurig. Probeer bij je wat mindere momenten je rust te pakken. Dan hebben 
anderen daar geen last van.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tristan van Rossem 
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achterwerk
Hallo Apo, 

Op Valentijnsdag, nu al een hele poos geleden, 
kwam zoals altijd de leerlingenraad langs. En keek 

iedereen, zoals altijd, verwachtingsvol naar de 
rozen en Tony’s. Maar dit jaar werd mijn jaar als 
eerste uitgeroepen. Ik kreeg een roos, op het 
kaartje stonden alleen drie kusjes. Het grote 

nadeel van zo’n roos is dat niet alleen je 
klasgenoten het weten, maar de hele school, 

omdat dat ding nooit in je tas past! Al weken lang 
plagen mijn vrienden mij hiermee. Het ergste is 

nog dat ik geen idee heb van wie de roos kan zijn! 
Wat moet ik doen om mijn vrienden op te laten 

houden?     Bedankt, Valentijn 

Lieve Valentijn,
Wat vervelend dat je vrienden dat doen! 
Waarschijnlijk vinden ze het gewoon 
spannend of misschien zijn ze jaloers! Veel 
vrienden of broers of zussen geven elkaar 
een roos om elkaar te plagen. Heb je al 
nagedacht of dit het geval zou kunnen zijn? 
Vaak doen mensen dit omdat ze het grappig 
vinden of als blijk van vriendschap. Is dit niet 
zo, dan heb je blijkbaar een geheime 
aanbidder! Als je vrienden er weer grapjes 
over maken, probeer mee te lachen! Dan zal 
het snel als een gewoon grapje voelen en 
zullen je vrienden het ook niet meer zo leuk 
vinden jou er mee te plagen!
Groetjes, Achterwerk

Lieve Wanhoopje,

Er is geen reden dat jullie geen vrienden 
kunnen zijn! Bijna iedereen heeft vrienden 
in andere klassen! Zoek diegene eens op in 
de pauze, kijk of jullie dezelfde interesses 
hebben en vriendschap volgt vanzelf. 
Willen jullie beiden meer, dan kan dat 
natuurlijk ook! Geef het vooral niet op, want 
als het zo moest zijn, zal het ook zo zijn!

Veel succes!

Liefs, Achterwerk

Ook een vraag? Stuur ‘m naar apoforetausg@gmail.com 


