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 Ιρις Ταχεια
AAN DE BRUGGO’S
Mocht je ermee zitten: excuses voor de benaming ‘bruggo’. 
Het is ‘traditie’ en je went er wel aan... zo niet? Dan ben je 

het volgend jaar als het goed is toch al niet meer.

DIT MOET JE WETEN OVER DE IRIS TACHEIA:
De Iris Tacheia(Grieks voor ‘De snelle bode’) is dé schoolkrant 

van het SGA. Elk jaar komt de Iris zeven keer uit: 
- de Verkiezingsiris (deze dus),
- de Herfstiris (een paar weken voor Sinterklaas),
- de Kerstiris (vóór de kerstvakantie),
- de Valentijnsiris (op 14 februari, duh),
- de Lente- of Voorjaarsiris (eind maart/begin april),
- de Mei-iris (na de meivakantie)
- de Eindiris (voor de zomervakantie).

Elke Iris, m.u.v. de Verkiezingsiris omdat deze in principe 
alleen uit “partijprogramma’s” bestaat, bevat door jullie 
ingestuurde stukjes en door ons vakkundig geschreven 
artikeltjes, toegespitst op het thema van de Iris of op actuele 
gebeurtenissen die betrekking hebben op de school, zoals 

bijvoorbeeld de verhuizing, of de maatschappij.
Dan bestaat er, onlosmakelijk verbonden met de Iris, nog 

zoiets als het “Irisje”. Ik leg het je uit.
Stel, je zit in de klas en er wordt een grappige opmerking 
gemaakt, door leraar of leerling. Wat jij dan doet is meteen 
een stuk papier pakken en alles zo letterlijk mogelijk 
opschrijven! Vervolgens ren je in de pauze naar de 
mediatheek en stuur je ‘m in naar het emailadres onderaan. 

Een voorbeeld van een Irisje:

L: Wie zijn de Koemans?
P: De Koemans zijn de trainers van PSV  en 

Feyenoord.
S: Ja, Frank en Ronald Koeman.

Deze al dan niet humoristische fragmentjes uit het dagelijkse 
schoolleven worden dus door JOU, de leerling ingestuurd 

naar dit e-mailadres:

iris.tacheia@gmail.com

Ook voor al je andere schrijfsels: gedichten, vervolgverhalen, 
quizzen, betogen tegen de mensheid, columns, 
droomuitleggen, horoscopen en natuurlijk liefdesverklaringen 

aan onze praeses. Eventueel met foto van jezelf.
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HET IRISBESTUUR
Daar zijn we weer!

Ik ben Judith Katz en ik zit in 6B. Als 7e jaars heb ik voor- en 
tegenspoed meegemaakt op het SGA. Wie herinneren zich 
nog mevrouw de Koomen en meneer Joosse? Zeer weinig 
mensen.
Dit is alweer mijn derde jaar als praeses en hopelijk ook het 
laatste. Dat betekent dus dat de drie heren en één dame 
onder mij het af en toe zwaar te verduren krijgen. Het 
schijnt dat mannen slecht onder een vrouw kunnen werken, 
maar dat zullen we nog wel even zien dit jaar.
In mijn vrije tijd speel ik veel games (lang leve 
de Nintendo DS!), lees ik af en toe een boek, kijk 
een filmpje en luister muziek. Volgend jaar ga ik 
American Studies, bij veel mensen beter bekend als 
amerikanistiek, (en voor de zoveelste keer, nee, 
daar kan je niks mee worden) in Groningen 
studeren. Maar eerst nog even slagen…

Judith Katz
h.t. praeses Iris Tacheia

Hallo allemaal,

Nadat ik de Iris jaren alleen gelezen had, nooit stukjes of 
irisjes inleverde en ook niet naliet Poenjo af en toe belachelijk 
te maken, besloot ik dat het misschien ook wel aardig was 
iets terug te doen voor de schoolkrant.
Ik zal proberen het financiële beleid van onze e.t. quaestor 
voort te zetten en zo mijn steentje bijdragen. Ook zal ik 
me inzetten voor een wat kritischere toon, met name ten 
opzichte van de schoolleiding en de AGB, die nog altijd 
onafhankelijk is van de rector. Misschien zal ik, als leerling 

van het laaste leerjaar dat altijd op de 
Statenlaan les heeft gehad, ook nog wel 
het een en ander schrijven.
Schiet me gerust eens aan voor het een 
of ander op de gang, ik ben het enige 

nieuwe gezicht op de foto. Iedereen 
veel succes met het nieuwe jaar en de 
partijen met hun campagne!

Stijn de Jong
h.t. quaestor Iris Tacheia

(foto: rechts vooraan)

Hallo iedereen,

Begin van een nieuw jaar dus ook een nieuwe Iris! Dit is 
alweer het tweede jaar dat ik abactis ben bij deze fantastische 
schoolkrant en ik hoop dat we er een fantastisch (laatste) 
jaar van kunnen maken. Want het is eindelijk zover; ik 
heb het zesde en laatste jaar bereikt met voorspoed en 
tegenspoed, maar laat ik daar maar niet op in gaan...
Voor iedereen die eerstejaars is, nieuw op deze school of mij nog niet kent, zal ik mezelf maar even voorstellen. Ik ben Sjoerd 
Bobbink, onder vrienden beter bekend als Bub, zit in klas 6A, ben 17 jaar oud en heb twee broertjes hier op school zitten en 
nog een thuis. Ik woon in de fantastische stad Doesburg en zit op korfbal. Dat was zo ongeveer wat ik wilde zeggen en meer 
hoeven (willen) jullie ook niet weten. Gedraag je een beetje dit jaar, doe niets wat ik ook niet zou doen, oftewel… [mag je zelf 
invullen]. En, zoals de ‘zeer wijze’ Leo  Pennock zou zeggen, act your age, not your intelligence…

Greetz, Sjoerd Bobbink
h.t. abactis Iris Tacheia
(foto: rechts achteraan)

Heeyy allemaal,

Vorig jaar was ik er ook al, maar 
omdat ik midden in ’t jaar in 
de redactie ben gesprongen 
(om Elles te vervangen) 
heb ik me niet voor kunnen 
stellen.
Bij deze: Ik ben Tess, en 
heb tot mijn vreugde de 5e 

klas gehaald. Dat betekent 
niet alleen dat ik (jammer genoeg) mijn tijd nog 8 jaar in 
studie ga steken, maar gelukkig ook dat ik nog lekker 2 jaar 
op het gymnasium jullie assessor van de Iris kan zijn. Waar 
ik natuurlijk zoveel mogelijk energie in ga steken! Hoeveel 
dat is, is een tweede, want ik heb niet veel in voorraad 
omdat ik pfeiffer heb.
Ik hou van hockey en paardrijden (niet dat ik dat nu kan ), 
en van Hans natuurlijk! Voor de brugklassers en degenen 
zonder ogen in hun hoofd: da’s mijn vriendje, en tevens 
de jongen die de Poenjo’s tekent. Het liefst luister ik de 
hele dag muziek (sommigen zeggen dat ik verslaafd ben), 
maar dat kan nu niet want ik heb geen mp3speler meer…
*snik*… Verder is mijn lievelingsvak filosofie, vind ik de Aldi 
dé onmisbare factor om school te overleven, en hoop ik 
dat we weer veel dikke Irissen kunnen produceren dit jaar. 
Blijf dus schrijven mensen!

xXx Tess Klifman
h.t. assessor Iris Tacheia
(foto: links vooraan)

Here we go again!

Ik zou hier een heel flitsend en 
enthousiast stukje kunnen schrijven 
over hoe goed en mooi de 
Iris altijd wel is, ware het 
niet dat de Iris helemaal 
altijd goed en mooi is... 
geweest!
Want reeds sinds één jaar 
mag ik, Nathan Tax, mezelf 
de trotse eigenaar noemen 
van de titel ‘sculptor’ van de 
Iris Tacheia. Misschien raad je het al: ik verzorg de lay-out.
Nog even wat over mijzelf dan. Mijn naam is dus Nathan Tax, 
ik zit in klas 5C, ben 16 jaar, voor vijf maanden woonachting 
in het eigenzinnige Huissen en ik speel badminton op 
competitieniveau (à la Mia Audina dus). Verder speel ik 
weleens een computergame en wil ik nog wel eens een 
eenvoudige website maken(zie www.joeytax.nl, voor als je 
nog gitaarles wilt :P).

Nathan Tax
h.t. sculptor Iris Tacheia
(foto: links achteraan)
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 Als ik dit  schr i j f  heb ik nog 
24 uur om een column in te sturen, 
en ik weet net 24 uur dat er iets 
van me verwacht wordt. Als dat 
geen pol i t iek is,  weet ik het ook 
niet meer. Iemand een belachel i jk 
k le ine hoeveelheid t i jd geven om 
iets te doen en dan elke beschikbare 
minuut van die t i jd vol zeuren om 
het verwachte resultaat. Ik durf te 
wedden dat er niets naar buiten 
komt over de s lechte organisat ie 
van de Ir isredact ie, maar neem 
maar van mij aan dat het een 
potje is.  Maar goed, dit  bl i j f t  een 
verkiezingsnummer, en dus zal ik 
me ook aan het thema houden. 

 Hartst ikke leuk natuurl i jk,  
zo’n verkiezingsweek, waarin 
de school wordt volgehangen 
met aanplakbi l jetten, posters, 
spandoeken en tafelk leden met 
de meest or ig inele, belachel i jke 
en pol i t iek incorrecte leuzen 
en standpunten. In elke pauze 
een belediging voor het begrip 
onderwijs,  en een debat met minder 
niveau dan de gemiddelde ruzie 
op een peuterspeelzaal.  Zouden 
er nog part i jen z i jn die iets leuks 
gaan doen? Iets spectaculairs? Iets 
anders dan wat hebbedingetjes 
of snoep uitdelen en de sponsor 
bedanken, en daarna een van 
tevoren gemaakt f i lmpje laten z ien? 
Ik zal er maar niet op rekenen, 
dan kan ik ook niet te leurgesteld 
worden. Hoe leuk de posters ook 

z i jn, en hoe veel beter de pol i t iek 
bi j  ons op school ook is dan het 
stel let je afgedroogde zuurpruimen 
die het land besturen, het zou nu 
wel eens leuk z i jn om een part i j  te 
z ien die iets doet waar we het nog 
jaren over zul len hebben, of ju ist 
iets wat we het l iefst met z i jn al len 
wi l len vergeten. Iets wat we totaal 
niet verwachten, of misschien 
wat we al lemaal voorzien, maar 
onmogel i jk l i jkt .  Laten we het 
hopen!

 De vraag is natuurl i jk van wie 
we zoiets kunnen verwachten. De 
twee ser ieuze part i jen moeten aan 
hun imago denken, en ook nog eens 
al lemaal de stunt over leven om de 
heerschappij  over te nemen, maar 
voor de lo lpart i jen l igt a l les nog 
open. Zul len we satanische r i tuelen 
aanschouwen, of monsterjachten? 
Zul len we al lemaal verdwaasd om 
ons heen ki jken, ons afvragend 
wat dat in ’s hemelsnaam was? Of 
zul len we verveeld weglopen als de 
bel gaat, na het zoveelste f i lmpje 
gezien te hebben? Eer l i jk gezegd 
denk ik dat laatste, maar wie 
weet? Je weet misschien wel wat 
een misschien iets minder wijze, 
maar zeker niet l iegende man ooit  
moest zeggen van de regisseur 
van de zoveelste B-f i lm waarin hi j  
de hoofdrol mocht spelen: A man 
can dream...

Tim de Wit

Column

POLITIEK CORRECT
Door Tim de Wit
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PRAESES:
Nienke Hagedoorn
(foto: rechts vooraan)
ABACTIS:
Kathelijn van der Ven 
(foto: midden achteraan)

QUAESTOR:
Diederik Francoys
(foto: rechts achteraan)

ASSESSOR:
Marloes de Rijke
(foto: links achteraan)

ASSESSOR:
Kasper van Laarhoven
(foto: links vooraan)

Het schooljaar is weer 
begonnen. Meteen 
weer volgegooid met 
proefwerken, slapeloze 
nachten en daarbij 
nog eens die zeurende 
leraren met de vraag 
waarom je het huiswerk niet hebt gemaakt. Door je moeder net uit je bed geramd, vervolgens 
racend naar school met die zware tas op je rug, wordt er toch die deur voor je neus dicht 
gegooid en zie je het allemaal niet meer zitten. 
Maar… wanneer je chagrijnig de aula binnen loopt tijdens de 1e pauze, is daar je redding: een 
Douwe Egberts-automaat! Snel neem je een bakje koffie en vervolgens plof je neer 
in die heerlijke loungehoek. Weer helemaal vol energie, begin je de dag opnieuw. In het 
daaropvolgende tussenuur heb je veel te veel energie om het hele uur in de aula te blijven 
rondhangen. Dus besluit je om een bal te lenen bij Piet en te gaan voetballen tegen het 
muurtje. Maar op het veld aangekomen, zie je daar twee spiksplinternieuwe goals staan! 
Nog fanatieker sprint je ernaartoe, wetend dat je hier nog vele uurtjes de komende jaren zult 
doorbrengen. In combinatie met het georganiseerde pooltoernooi ben je eindelijk van 
mening, dat er genoeg mogelijkheden zijn om je sportkunsten te laten zien. 
Goedgehumeurd over de dag, die als een ramp leek te beginnen maar als ‘leuke’ schooldag 
eindigde, kom je thuis. Maar als je het jaarboekje tegenkomt en even doorbladert is die 
vrolijkheid opslag verdwenen. De intermezzo staat compleet volgeschreven met toetsen en 
musea. En nu je dan eindelijk in de bovenbouw zit en denkt dat alle leuke dingen nu ook voor 
jou zijn bestemd, sla je net die bladzijde om waar de skidag staat voor klas 5&6!
De volgende dag op school ben je hier nog steeds verontwaardigd over. Maar dan wordt je 
wakker geschud door je buurman die dolenthousiast schreeuwt dat de skidag voor de hele 
bovenbouw is en dat ook de onderbouw aan haar trekken komt door een survivaldag! 
En alsof het nog niet genoeg is lees je nu zelf in de net uitgedeelde brief, dat er een dagje naar 
Six Flags staat gepland voor de hele school! Je ziet het komende jaar weer helemaal zitten. 
Als je het klaslokaal verlaat, zie je buiten de deur een affiche met daarop de aankondiging 
voor een knallend Openingsfeest op het Thorbecke! Zelfs de verhuizing zie je nu als een 
punt om naar uit te kijken. 

Heb jij ook al zin in een nieuw jaar zoals dit?! Weet wat je te doen staat…  

STEM REMIX! 
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PRAESES:
Vera Lentjes
(foto: midden)

ABACTIS:
Emma van der Schans
(foto: vierde van links)

QUAESTOR:
Tom van Giessen
(foto: eerste van links)

ASSESSOR:
Job Steegh
(foto: vijfde van links)

ASSESSOR:
Juliette Huygen
(foto: tweede van links)

This is Shout speaking! 

Please fasten your seatbelts, cause it’s gonna be a BUMPY ride!

Onze partijpunten zijn: 

- Cup-a-soup / capp-u-ccino automaat
- Optredens van oud-gymnasiasten (o.a. Ruben Nicolai!!)
- Valentijn terug!
- Ballen te leen en duidelijke voetballijnen
- Maandelijks nieuwe tijdschriften in de mediatheek
- Een lounge in de aula
- We zijn voor een actievere sportco (dus niet alleen een pokertoernooi)
- Karaoke-avond! 
- En voor de kleine ongelukjes, een werkende tamponautomaat

Wij hebben er ontzettend veel zin in, en we gaan voor leuke feesten!

Let’s Dance,

VOTE SHOUT!!!!
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Laten we ons eerst 
voorstellen, anders weten 

jullie niet op wie jullie gaan 
stemmen deze week!

BAMBOOCHA:
Queeny Rajkowski (6A)
Floor Suurenbroek (6A)

Mariëtte van Huizen (6A)
Mariëtte Meyling (6A)
Elisabeth Leyds (6A)
en Kris de Wit (6C).

Wij staan voor een ontspannen en relaxte sfeer op school.
Dit betekent dat er genoeg gelegenheid moet zijn om te chillen, daarom willen wij graag 
ligbedden en hangmatten in de school! Zo kan je in de Siësta  heerlijk vertoeven op een relaxte 
plek.
Ook willen wij graag het assortiment bij Annie wat opvrolijken met heerlijke Swirls (gezond 
fruit ;)) en op schoolfeesten gaan we van  ‘Annie’s Bar’ een ware BAMBOOCHA Bananenbar 
maken! 
Om de pauze’s een beetje op te vrolijken willen wij speelautomaten (met Find-it natuurlijk!) in 
de hal.
Ook lijkt het ons handig om een BAMBOOCHA schoolbus in gebruik te nemen. Zo hoef je bij het 
regenachtige weer in Nederland niet op de fiets.
Met al die regen is het natuurlijk hartstikke fijn om een beetje bij te bruinen, dat kan met de 
zonnehemels die wij in school gaan plaatsen (gooi al die zelfbruiningscrèmes maar weg!).
Tenslotte willen wij graag een Reis naar een Tropisch Eiland!
Kom allemaal komende dinsdag in de 1e pauze kijken naar onze stunt, en ervaar de ware 
BAMBOOCHA sfeer! 

Nog even alle standpunten op een rijtje:

Stay Bamboocha!

• Bamboocha schoolbus
• Swahili les

 • IJsvrij en Hittevrij
 • Speelautomaten
• Swirls bij Annie!

• Annie’s bar: Bananenbar
• Zonnehemels in school

• Siësta
• Hangmatten & Ligbedden
• Reis naar Tropisch Eiland
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M.O.N.S.T.E.R.
humor (m.;g.mv.) [<Lat. (h)umor (vocht) : oog en gevoel voor vrolijkmakende tegenstrijdigheden 
tussen voorkomen en bedoeling of betekenis van zaken, handelingen en gebeurtenissen; de neiging 
het vrolijkmakende in gebeurtenissen het meest te doen uitkomen: hij is steeds vol humor; hoe het 
hem ook tegenloopt, de humor verlaat hem niet; zwarte humor, humor met een macabere ondertoon; 
de humor is als kunstuiting de edelste vorm van het komische

Ieder probeert humor natuurlijk op zijn dan wel haar eigen manier te uiten. De een doet dit door 
middel van bijvoorbeeld IJS of een fanta reclame, de ander doet dat door middel van: “kijk wij zijn 
hoeren, enzo…hahaha…. haha.” Weer ander doet dit op zijn beurt door middel van een complete 
improvisatie. Ook de “kijk wij zijn heel lui en doen lekker niks” stijl is tegenwoordig erg populair. 
Maar wat is nou grappig? Om dit uit te zoeken hebben wij een lijst gemaakt:

1. Broccoli

Broccoli bevat een ruime hoeveelheid vitamine C, ijzer, foliumzuur, calcium en 
magnesium. Broccoli bevat ook de stof sulforafaan die bacteriedodend werkt en een 
gunstige werking heeft bij de remming van kanker. De stof wordt ook gevonden in 
spruitjes.

2. Citrusvruchten

Citrusvruchten bevatten een grote dosis vitamine C en bioflavonoiden, een krachtige 
antioxidant die beschermt tegen kanker, hart- en vaatziekten en ontstekingen. Verder 
zorgt de pectine het cholesterol op peil te houden. 

3. Knoflook

De allicine in knoflook helpt de bloeddruk verlagen en verbetert de bloedsomloop en 
cholesterolniveau. Bij regelmatig gebruik verminder je de kans op hart- en vaatziekten. 
Knoflook werkt ook nog antiviraal en antibacterieel zodat je minder kans hebt op 
verkoudheden.

4. Rode peper

Rode peper, chilipeper of cayennepeper bevat veel antioxidanten, die beschermen 
tegen hart- en vaatziekten, kanker en voortijdige veroudering. Bovendien zorgt de 
stof genaamd capsaïcine, die voor de hete, pittige sensatie zorgt. Hierdoor worden de 
hersenen aangezet tot het aanmaken van endorfinen, een soort natuurlijke pijnstiller, om 
het brandje te blussen. Wat zorgt voor een prettig gevoel. Verder wordt de maag aangezet tot het 
produceren van stoffen die helpen tegen maagzweren.

5. Druiven

Rode en blauwe druiven, meer dan witte, bevatten antioxidanten die krachtiger zijn 
dan vitamine C en E. Blauwe druiven bevatten ook nog een phytochemical die de 
verkalking en verstopping van de aderen tegengaat. 
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6. Vette vis

Vis als zalm, makreel, forel, sardines en haring bevatten stoffen die het bloed verdunnen, 
de bloeddruk verlagen en helpen te beschermen tegen hart- en vaatziekten. De 
ontstekingremmende werking helpt bovendien bij gewrichtspijn en pijnlijke menstruaties.

 
7. Soja producten

Soja producten zoals tofu, soja saus en tempeh zijn rijk aan phyto-oestrogenen, die 
beschermen tegen problemen in de menopause, endometriose, borstkanker en 
prostaatkanker. Soja beschermt ook tegen hartziekten en osteoporose.

8. Groene thee

Groene thee maar ook de zwarte thee is rijk aan antioxidanten en verminderen daardoor het 
risico op sommige vormen van kanker. Men gaat er van uit dat als je meer dan vier koppen 
drinkt je de kans op een hartaanval met de helft verkleint en de kans op hoge bloeddruk 
vermindert. Naar de invloed van groene thee op de gezondheid is nog niet alles bekend en 
wordt nog onderzoek gedaan.

  9. Tomaten

Tomaten bevatten krachtige antioxidanten die beschermen tegen hart en vaatziekten 
en sommige vormen van kanker, in het bijzonder prostaatkanker. Tomaten hebben 
bovendien een positieve werking op de ogen, in het bijzonder bij het achteruitgaan van 
het zicht van dichtbij.

 10. Yoghurt 

De yoghurtproducten die met melkzuurbacteriën worden gemaakt bevatten gezonde stoffen 
voor een goede werking van maag en darmen. Yoghurt kan ook een positieve werking 
hebben op de schimmelinfectie Candida albicans, voedsel allergie en het immuun systeem 
in het algemeen. 

Vaak worden sommige vormen van “lol” buiten de definitie van humor gelaten met als argument 
dat het gelach niet veroorzaakt wordt door ingrijpen in het denkproces. Dat zou dan bijvoorbeeld 
gelden voor toilethumor. Die tweedeling is echter moeilijk te maken: er zijn veel tussenvormen en 
een fysiologisch onderscheid is niet te maken.

Wij hopen U voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hallo, wij zijn D.I.P., oftewel De IJs Partij!

Waar wij voor staan:
• IJsgala
• Vijver -> IJsbaan
• Schoolplein -> Zwembad
• Schepijs bij Annie
• Elk jaar een IJsdanswedstrijd
• Airco op school
• IJsvrij!!!

(foto: van links naar rechts: Sara van den Berg, 
Wouter van den Hoven, Marijke Linnartz Fieke ’t 

Hoen, Lennart de Jager en Willem Hoek)

SGAAP
Onder het motto “er is niets leuker dan zelfspot” hebben wij dit jaar S.G.A.A.P. (Stedelijk gymnasium Arnhem Alto Partij) 
opgericht, met als doel DE WERELD EEN PLAATS VAN DOOD EN VERDERF TE MAKEN. That’s right. Wij zullen ons niet 
langer in de schaduw verstoppen. De alto’s zullen de wereld overheersen!!!!!!!!! Werp uw boeien af en kruip uit het duister, onze 
mede-alto’s! Wij zullen ons niet meer laten onderdrukken en laten discrimineren door de polo-dragende klasse. Hippies, punkers, 
gothics, metalheads en ja, zelfs emo’s: verenigt u! 
U heeft slechts uw boeien te verliezen. Wij zullen 
er dan ook alles aan de doen om alto-heid onder de 
jongelingen te stimuleren.

Onze standpunten zijn: 
- Rituele poloverbranding
- Invoering van anarchisme op school
- DEATHmetal in de aula
- Zwarte dresscode
- Pits en stagediving moeten worden toegestaan op 
schoolfeesten en culturele avonden
- Metal, pits en gratis bier op feesten
- SATANISME moet verplicht onderwezen worden



11

VERKIEZINGSIRIS, SEPTEMBER 2006

The Royal Bitches
 

Dames en heren, wij stellen ons voor! 
 

Onze partij heet ‘ROYAL BITCHES’, bestaande uit:
Kim, Floor, Sophie, Kimber, Laurien en Isabel.

Wij zijn er omdat wij de volgende veranderingen graag zouden willen zien op school! 

- Echte cocktails op 4+ feesten!
Wijn en bier zijn er al, maar een lekker exotisch drankje ontbreekt nog altijd!  

- Paasfeest!
De kerstman heeft zijn eigen party, maar de paashaas nog niet terwijl die zo hip is!  

- Beddenlounche!
In je tussenuren moet je toch ergens lekker kunnen chillen!  

- Springtouwen voor in de pauze!
In plaats van snickers naar binnen te schuiven lekker actief bezig zijn! 

- Een schoolmascotte!
Wát!! Geen schoolmascotte!!? Wij willen een schoolmascotte!!  

- Ochtendgymnastiek!
Om de dag goed, gezond en gezellig te beginnen met z’n allen!  

- Wok-it in school!
Hmmm, lekker en gezond!  

 
Neem ook een kijkje op onze site en twijfel er niet over om een berichtje achter te 

laten! www.royalbitches.hyves.nl 
 

BaY, X the Royal Bitches 
 

You know who to vote…. 
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T.O.K.!
Haai beste mensen,
 
Hier zijn wij: TOK!
Charlottje Rulkens is onze Boerenbaas (oftewel praeses), vervolgens hebben wij onze 
allervrolijkste Karlotje Bosch als ons Schriefwief (abactis) en dan ben ik er natuurlijk ook nog; 
Emma Meijneke als de bezitter van de DoeKOE’s (quaestor).
 
TOK! staat eigenlijk voor Toffe Oude Koeien... maar dat mag ook vergeten worden. Waar het 
hier om gaat is dat echte TOK! gevoel. Dan denken jullie natuurlijk: “Wat is dan dat échte TOK! 
gevoel?!”.
Nou dat zal ik jullie vertellen; het begon allemaal op een warme zomerdag.. Een kleine 
Charlotte, een kleine Karlot en een klein Emmaatje speelden met zijn drietjes in de tuin. Klein 
en onschuldig als zij toen nog waren zagen ze er niks slechts in om de straat op te rennen. Jaa.. 
en nu kun jij wel raden wat er gebeurde... ze werden alle 3 geraakt... door een vieze gaswolk 
die zo’n lelijke scooter had uitgestoten... en nu komt het... degene die er op zat... was een of 
andere del met een veel te kort rokje, te veel make-up op haar gezicht en met haar boezem 
bijna uit haar shirt vallend. Nu snap je wel wat er verder gebeurde... ze begonnen allemaal, 
zonder het van elkaar te weten, een onverbetelijke haat te koesteren tegen zulke dellen!

Terug naar het heden: Charlotte, Karlot en Emma (inmiddels allemaal redelijk fijn opgegroeide 
meiden) zaten gezellig in de tuin te genieten van het weer met een glaasje melk en een koekje 
in de hand, toen hun rust werd verstoord door een oorverdovend geluid van een voorbijrazende 
scooter... op dat moment knapte er iets in al onze hoofden; ons eerder opgelopen trauma 
kwam weer omhoog... wat nu?! Ze begonnen een partij... jaja een heuse partij... maar niet 
zomaar eentje, maar eentje die staat voor:
 
• een beetje van buiten naar binnen d.m.v. een grasmat in de aula
• rieten dak op de school voor die echte boerensfeer
• appelboomgaard op het plein voor een vers appeltje op zijn tijd
• modderpoel met varkens i.p.v. vijver; ook toegankelijk voor leerlingen
• elke morgen vers gebakken ei van de eigen schoolkippen
• elke ochtend verse melk van de eigen schoolkoe
• weer boerenkool bij het kerstgala
• tractor- én koerijles; veiligheid gaat voor alles
• i.p.v. gewone broodjes wordt bij Annie broodjes boerenworst; want wij mogen onze  
 ware aard niet vergeten!!

Dus, als je nu een idee hebt van het ware TOK! gevoel, weet jij wel op wie je moet stemmen. 
Hou het simpel! STEM TOK!!

Boerengroeten aan iedereen!

De TOK!-crew,

Charlotte Rulkens
Karlot Bosch
en Emma Meijneke
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Wij hebben jullie nodig, jullie ons niet echt. Of wel? Z.O.Z.I. lijkt in eerste instantie een kutnaam…

En in tweede instantie misschien ook…

Maar datteehhhhh… ja dat 
is eigenlijk wel waar ja. 
Desalniettemin zijn wij er 
voor jullie plezier. Het laatste 
jaar dat wij jullie nog kunnen 
vermaken is aangebroken 
en wij hopen dat wij net als 
andere jaren volop lol kunnen 
trappen en de glimlach op het 
onschuldige kind zijn gezicht 
kunnen toveren. Z.O.Z.I. 
is er niet om de school te 
helpen verhuizen naar het 
Thorbecke, en niet om te 
voorkomen dat we verhuizen 
naar het Thorbecke, en niet 
om Ruud Engelschman terug 
te krijgen op school, en 
niet om flauwe grappen te 
maken….nee wacht eigenlijk 
wel.

Wij zullen onze standpunten even opsommen in de vorm van een gedicht, speciaal voor Sjaak van der 
Berg:

Uit: Breurt voor vrienden, maar niet voor de poes.
Door: Hendrik P. Mastenbreurtje
 
Dus stem Z.O.Z.I. als jij het hiermee eens bent en hetzelfde over deze dingen denkt. Je kunt ons niet 
mailen op ZOZI@hotmail.com en we hebben geen hyves: zozi.hyves.nl.  

En verder zoek je het zelf maar uit. Ik ga hier niet alles zitten voorzeggen. Wel dan? GOED ZO!  
 

Rijtjeboeken
Gast

MC Juice T
Rue Jules Simon

Jaap vdomme (J. Oep)

Z.O.Z.I.

Zoevende smaken verzuren de zult,
Hij kraait,
      De raaf.
Mijn snor groeit rustig doch zonder geduld,
Mijn praalwagen blaft over het
     Hele plein,
Ik rook mijn sigaar,
     En streef, 
Nooit eerder was ik zo klein.
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COLOFON
Praeses: Judith Katz

Quaestor: Stijn de Jong
Abactis: Sjoerd Bobbink
Assessor: Tess Klifman
Sculptor: Nathan Tax

Met dank aan:
Tim de Wit

 
Remix
Shout!

Bamboocha! 
M.o.n.s.t.e.r.

D.I.P.
SGAAP

The Royal Bitches
T.O.K.!
Z.O.Z.I.

En natuurlijk aan:
Piet, voor het drukkken!

Ook bedankt aan iedereen die nu 
al Irisjes heeft ingestuurd, blijf 

dat vooral doen!


