
INFORMATIEBLAD INGO-INTERNAAT 

september 2016  

KALENDER 

3 okt: INGO gesloten, internen 

kunnen vanaf 4 okt terugkomen 

12 okt: INGO gesloten, internen gaan 

11 okt vanuit de school naar huis, en 

komen op 13 okt  terug 

WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Basisschool: 

 5okt: muziek en dans 

 19 okt: knutselen voor 

HALLOWEEN 

 26 okt: griezelen in Bobbejaanland! 

 

Secundair: 

 5 okt: wandelen met asielhonden 

 19 okt: muziek, dans en 

gezelschapsspelletjes 

 do 20okt: Coming World Remember 

Me (extra avondactiviteit) 

 26 okt: Griezelen in 

Bobbejaanland!… 

……..  

Begin schooljaar 

Het nieuwe schooljaar is weer gestart! Na een welverdiende 

vakantie, zijn we weer uitgerust en we hebben er zin in!  

We hebben een heleboel bekende gezichten verwelkomd, maar 

ook veel nieuwe internen wisten de weg naar het internaat te 

vinden. 

Onze voltallige ploeg INGO-medewerkers staat weer klaar om er 

een leuk en leerzaam jaar van te maken! 

CONTACTEER ONS 

Ingo-internaat  

Pater van Mierlostraat 27 

2300 Turnhout 

info@ingo-internaat.be 

014 40 21 80 

 

Opvoeder  basisschool en meisjes 

0496 722 812 

Opvoeder secundaire jongens 

0496 722 816 

Verantwoordelijke uitgever:  

Marina Schoenmaekers,  

Beheerder INGO-internaat 

Vrije dagen 

Zoals in het reglement ook vermeld zal ook dit schooljaar het 

INGO de vrije dagen volgen van Talentenschool Turnhout. 

U kreeg reeds een brief mee met een overzicht van alle vrije 

dagen tijdens dit schooljaar. 

Toch willen wij U er aan herinneren dat INGO gesloten zal zijn op 

maandag 3 en woensdag 12 oktober (op dinsdagavond 11/10 

gaan de internen na school naar huis). 

 

Woensdagactiviteiten 

De secundaire internen brachten een middag door in de Lilse 

Bergen,  het Stadspark, deden een fotozoektocht doorheen het 

centrum van Turnhout en kajakten onder de deskundige leiding 

van de plaatselijke club . 

De basisschool kinderen zijn ook naar het stadspark geweest, en 

hebben een leuke poppenwandeling gemaakt. Like ons op 

facebook en bekijk de foto’s daar!  

 

Interne werking 

Reeds in de vakantie kwam het INGO-team bij elkaar om het 

nieuwe schooljaar voor te bereiden. Enkele nieuwe afspraken zijn 

gemaakt, zo wordt de grote studiezaal dit schooljaar niet meer 

gebruikt, maar studeren de internen op hun kamer of onder 

toezicht in de kleinere studieruimtes op hun eigen gang. 

De regels zijn op 1 september duidelijk uitgelegd en ingeoefend 

met een spel, zo weten alle internen waar ze aan toe zijn! 

 


