
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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DEELSCHOOL
ONDERBOUW

VMBO

Bewegen is gezond! Naast het vak lichamelijke opvoe-
ding, of beter bekend als gym, organiseren we nog veel 
meer sportieve actieve activiteiten.

SPORTDAGEN

Op het Aletta hebben we elk jaar twee sportdagen; een 

binnen- en een buitensportdag. Tijdens deze sportdagen 

spelen we als klassen wedstrijdjes tegen elkaar. Alle eerste 

klassen van het Aletta hebben gelijktijdig de sportdag en 

dat zorgt voor een leuke en sportieve sfeer. Om goed voor 

de dag te komen, wordt tijdens de gymlessen tijd besteed 

aan het oefenen voor de sportdag. 

SCHAATSMIDDAG

In februari gaan we met alle eerste en tweede klassen van 

de school schaatsen. Een plezierige middag met vallen, op-

staan en weer doorgaan. Heb jij de schaatsen al geslepen? 

Zo niet: geen probleem, er kunnen ook schaatsen worden 

gehuurd! 

ALETTA SPORTIEF

Voor leerlingen die het leuk vinden, bieden we een extra 

sportuur aan. Elke week wordt er een andere sport aange-

boden, van voetbal tot freerunning. Iedereen is welkom en 

plezier staat voorop. 

SPORT & GEZONDHEID 



praktijkonderwijs | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

GEZONDHEIDSWEEK

Tijdens de gezondheidsweek staan we stil bij onze leef- en 

beweegstijl. Je leert wat gezond eten en bewegen inhoudt 

en je gaat hier ook mee aan de slag. Zo begin je de dag 

met een ontbijt in de klas. Na het ontbijt werk je aan een 

opdracht of challenge. Deze opdrachten en challenges ver-

schillen per dag. Door opdrachten en challenges te doen 

kun je punten verdienen. Welke klas pakt de meeste pun-

ten? 


