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KALENDER 

 

01mei:  vrije dag, feest van de arbeid 

23 mei: familieavond & oudercontact 

25 mei – 26 mei: Hemelvaartsdag en 

brug, internen gaan woe 24 mei na 

school naar huis voor een lang 

weekend 

 

 

 

WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Basisschool: 

 03 mei: Hippie Heppie 

 10 mei: Hippie Heppie 

 17 mei: Hippie Heppie 

 31 mei: Kickboksen/ kabouterberg 

 

Secundair: 

 03 mei: Fotozoektocht in Turnhout 

 10 mei: Wandelen met asielhonden 

 17 mei: Lasershoot  

 31 mei: Kickboksen 

Familieavond en oudercontact 

Ook dit jaar organiseren we een familieavond, dit op dinsdag 23 

mei. Net zoals vorig jaar worden de ouders dan uitgenodigd om 

met z’n allen samen een gezellige avond te beleven. Dit jaar gaat 

de familieavond gewoon door op het INGO-internaat zelf. 

 

Net zoals vorig jaar zullen er lekkere hapjes zijn. Drankjes zijn te 

verkrijgen aan schappelijke prijzen. De afwezigen hebben 

ongelijk!  

 

Nieuw dit jaar is dat we van deze avond ook gebruik maken om 

een oudercontact te organiseren. Er is dan de mogelijkheid om 

met de studiemeesters/ opvoeders de studievorderingen van u 

zoon/dochter te bespreken. Dit oudercontact zal op afspraak zijn. 

 

Wenst u aanwezig te zijn op de familieavond en/of het 

oudercontact? Reserveren en een afspraak maken kan op 

info@talententhuis.be 

 

CONTACTEER ONS 

Talententhuis Turnhout 

Graatakker 104 

2300 Turnhout 

info@talentenschoolturnhout.be 

 

Telefonisch bereikbaar: 

8h00 – 16h00:  014 40 21 80 

Of 0492 08 95 01  

 

Andere uren: 

Opvoeder  basisschool en meisjes 

0496 722 812 

Opvoeder secundaire jongens 

0496 722 816 

Verantwoordelijke uitgever:  

Marina Schoenmaekers,  

Beheerder internaat 

Talententhuis Turnhout 

Zoals u wellicht al heeft vernomen wordt er hard gewerkt aan ons 

nieuw internaat. De bedoeling is om in september 2017 op onze 

nieuwe locatie van start te kunnen gaan. 

 

Bij een nieuw project hoort uiteraard een nieuwe naam. Het 

Ingo-internaat heet voortaan: ‘Talententhuis Turnhout’. 

 


