
INFORMATIEBLAD INGO-INTERNAAT 

juni 2016  

KALENDER 

 

1 juni – 31 augustus vakantie 

Do 25/08 infoavond 

internaatswerking van 19h tot 20 h00 

Do 1 september: start nieuw 

schooljaar 

WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Basisschool: 

 1 juni: sporthal 

 8 juni: Lilse bergen 

 15 juni: wandelen met asielhonden 

 22 juni: waterpret (bij mooi weer) 

 29 juni: Verrassing 

 

Secundair: 

 1 juni: Kajak 

 8 juni: Lilse bergen 

 15 juni:  examenstudie, wie geen             

………..examen heeft: wandelen met 

………..asielhonden 

 22 juni:  examenstudie, wie geen 

………..examen heeft: waterpret (bij 

………..mooi weer) 

 29 juni: Verrassing 

 

Einde schooljaar 

Juni is een drukke maar belangrijke maand. Denk maar aan de 

examens. 

Al onze internen maken gebruik van de door de school 

georganiseerde examenstudie. 

Vanaf 16hh00 en op woensdag vanaf 12h00 zijn onze opvoeders 

aanwezig, vanaf dit moment kunnen onze internen terecht op 

INGO. 

CONTACTEER ONS 

Ingo-internaat  

Pater van Mierlostraat 27 

2300 Turnhout 

info@ingo-internaat.be 

 

schooluren: 

Ma, di, do vrij: 9h00 – 16h00: 

Woe:   9h00 – 12h00:  

014 40 21 80 of 014 47 14 40 

Buiten de schooluren bij opening: 

Opvoeder  basisschool en meisjes 

0496 722 812 

Opvoeder secundaire jongens 

0496 722 816 

Verantwoordelijke uitgever:  

Marina Schoenmaekers,  

Beheerder INGO-internaat 

kamerverdeling volgend schooljaar 

Wij zijn al volop gestart met de voorbereidingen voor het 

volgende schooljaar. Hiervoor is het belangrijk zo snel mogelijk te 

melden of uw zoon of dochter ook volgend jaar nog wenst te  

verblijven op het INGO. 

Tot 15 juni worden de kamers gereserveerd voor onze internen. 

Vanaf 15 juni worden de kamers vrijgegeven voor nieuwe 

inschrijvingen. 

 
Activiteit Wemmel 

Onze secundaire internen trokken op woensdag 25 mei met de 

bus naar Wemmel voor de 2-jaarlijkse internatendag GO!  

Onze internen genoten van een gezellige namiddag! 

Vakantie 

Hou er rekening mee dat INGO gesloten is van woensdag 6 juli tot 

en met maandag 15 augustus. Kamers voor het volgende 

schooljaar kunnen op afspraak worden ingericht vanaf 16 

augustus. Maak hier tijdig een afspraak voor. 

Openingsuren van 1 juli tot 5 juli en vanaf 16 augustus tot 31 

augustus: 

 op maandag, dinsdag en vrijdag van 10h00 tot 16h00 uur 

 op woensdag van 10h00 tot 13h00 uur 

 op donderdag van 13h00 tot 16h00 uur (mits afspraak tot 

19h00) 

 

http://www.ingo-internaat.be/

