
Altijd al eens op avontuur willen gaan in de Ardennen? 
Of zou je graag een keer op wintersport willen? Ook dat 
kan op het Aletta. Leerlingen van alle deelscholen kun-
nen deelnemen aan deze reizen.

ARDENNENTOCHT

Al sinds 1988 wordt de Ardennentocht georganiseerd: on-

der begeleiding van docenten verkennen leerlingen te voet 

de mooie landschappen van de Ardennen. Deze reis wordt 

georganiseerd voor leerlingen uit de derde klas. Samen met 

je vrienden maak je een groepje van maximaal vier deelne-

mers en gaan jullie dan deze uitdaging aan! Je hoeft dus 

niet per se bij elkaar in de deelschool te zitten.

De tocht
Met de trein rijden we naar het zuiden van Nederland en 

vanuit het plaatsje Schin op Geul lopen we naar België. We 

wandelen met rugzak op in zes dagen ongeveer 100 kilo-

meter door de prachtige Ardennen: een bosrijk middelge-

bergte. Onderweg lopen we, verwijderd van de bewoonde 

wereld, afwisselend langs weiden en bos. Via houten brug-

getjes steken we mooie beekjes over en genieten we van 

de natuur.

Onderweg kamperen we bij bevriende boeren in het wei-

land. Jouw tent en kookspullen worden daar met een busje 

gebracht door de ondersteunende docenten. Je krijgt daar 

ook de ingrediënten voor een lekker avondmaal dat je zelf 

met je groepje gaat bereiden. Uiteraard hebben we ook 

wat buitensportspullen mee. 

HOE WERKT ONZE WEBSITE?

Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de 
informatie die u zoekt.

 Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het 
zoekvenster.

 De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de 
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de 
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.

 Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt 
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw 
kind ontvangen hiervoor de inlogcodes. 

 Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de 
absentie van uw zoon of dochter bekijken.

 Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u 
de jaarkalender van de school. Hier staat niet het programma 
vermeld van de afzonderlijke deelscholen; de jaarkalender van de 
deelschool van uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.  

De meest actuele informatie en het nieuws staat in het 
midden van de website.

www.aletta.nl

Hoofdlocatie
 Laan van de Sport 4
9603 TG Hoogezand

T  (0598) 35 02 50

Postadres
Postbus 452
9600 AL Hoogezand

Locatie praktijkonderwijs
Van Heemskerckstraat 119a 
9601 HC Hoogezand

T  (0598) 36 14 61

E-mail / webadres
E ajacobscollege@aletta.nl
W www.aletta.nl
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ARDENNENTOCHT & SKIREIS



Onvergetelijke ervaring
Dit avontuur wordt door veel leerlingen gezien als de leuk-

ste reis die ze met school hebben gemaakt. Het is een on-

vergetelijke ervaring waarin doorzettingsvermogen, vriend-

schap en vooral gezelligheid belangrijk is. Durf jij deze 

uitdaging ook aan? 

WINTERSPORT

Op het dr. Aletta Jacobs College willen wij iedereen 

de kans geven om een keer een wintersportreis mee te 

maken. Ook wanneer je bijvoorbeeld thuis niet de (fi-

nanciële) mogelijkheid hebt om op wintersport te gaan 

of als je ouders het niet leuk vinden. De reis wordt aan-

geboden voor leerlingen uit de vierde klas en hoger. 

Tauplitzalm 
Met de bus vertrekken we vanaf het Aletta naar Tauplitz 

in Oostenrijk. We verblijven daar in een hotel boven 

op de piste waar je kunt genieten van de frisse lucht, 

sneeuw en prachtige omgeving in de bergen. Zowel het 

ontbijt, de lunch als het avondeten wordt voor je ver-

zorgd in het hotel en we eten altijd gezellig met elkaar.

Skiën of snowboarden
Op wintersport zet iedereen zijn wekker met plezier om 

de hele dag lekker te kunnen skiën of snowboarden. De 

eerste drie dagen heb je van 09:00 uur tot 12:00 uur les 

en in de middag mag je in groepjes zelf oefenen op de 

pistes waar je met de les bent geweest. De laatste dag 

mag je in groepjes voor jezelf skiën of boarden. Aan het 

einde van die dag worden er verschillende wedstrijdjes/

estafettes georganiseerd. 

Mooie ervaring
Op wintersport is het altijd gezellig, je leert enorm veel 

en maakt nieuwe vrienden. Overdag ben je lekker de 

hele dag buiten en elke avond is er een gevarieerd pro-

gramma met bijvoorbeeld leuke quizzen, spelletjes of 

een fakkeltocht. De skireis van het Aletta is een ervaring 

om nooit meer te vergeten.

praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium


