
INFORMATIEBLAD INGO-INTERNAAT 

oktober 2016  

KALENDER 
 

29 okt – 06 nov: Herfstvakantie 
 

11nov: Wapenstilstand, op 

donderdag 10 nov gaat iedereen na 

school naar huis voor een lang 

weekend 

WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

Basisschool: 

 9 nov: Sport en spel in sporthal 

 16 nov: Muziek en dans 

 23 nov: Schaatsen 

 30 nov: Sport en spel in sporthal 
 
Secundair: 

 9 nov: Sport en spel in sporthal 

 16 nov: Quiz 

 23 nov: Schaatsen 

 30 nov: Film 

……..  

Halloween 

Het is bijna Halloween en dat kunnen we op het internaat ook 

niet zomaar voorbij laten gaan. De basisschoolkinderen hebben 

zich helemaal laten gaan met zoutdeeg om de griezeligste 

pompoenen en vleermuizen te maken. Onze secundaire internen 

hebben als echte heksen in de potten staan roeren! Uit de potten 

werden verschillende griezelige gerechten getoverd: 

spinnensoep, bloedwater met afgekapte hand, groentenskulls 

met heksendipje, mummieworstjes, duivelsogen van gevulde 

eieren, chocoladespookjes… Het zag er griezelig lekker uit! 

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 

Nieuwbouw 

Onze nieuwbouw ziet er al 

goed uit! Het gelijkvloers staat 

er en de volledige ruwbouw 

zou tegen eind december klaar 

moeten zijn! Like ons op 

Facebook  om de vorderingen 

te kunnen volgen! 

Herfstvakantie 

De eerste vakantie staat al voor de deur! Van 29 oktober tot 6 

november kan iedereen al bekomen van het begin van het 

schooljaar. De week na de vakantie starten we al onmiddellijk 

met een korte week. Op 11 november is het wapenstilstand, de 

internen gaan dan 10 november na school naar huis voor een 

lang weekend.  

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe met veel 

griezelplezier! 

Bobbejaanland 

De topactiviteit voor deze maand was Bobbejaanland, bijna 

iedereen ging mee! Het was een supergezellige, griezelige  

uitstap met z’n allen! In Bobbejaanland waren ze Halloween ook 

niet vergeten! Buiten alle topattracties konden de durvers  onder 

ons zich ook gaan amuseren in de doolhoven, in de scarezones, 

bij de theaters … 

Gelukkig hebben we iedereen levend mee terug gekregen! 


