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 KALENDER 

 

25 feb – 5 maart:  krokusvakantie 

 

 
 

WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Basisschool: 

 8 maart: Hippie Heppie 

 15 maart: Kinderboerderij 

 22 maart: Hippie Heppie 

 29 maart:  Hippie Heppie 

 

Secundair: 

 8 maart: initiatie Kickbox 

 15 maart: initiatie Kickbox 

 22 maart: Super Cops: super 

spannend actiespel in de stad 

 29 maart: workshops crea + sport 

Hippie Heppie 

Onze internen van de basisschool zijn ingeschreven voor Hippie 

Heppie. Wat is Hippie Heppie hoor ik jullie denken? Dit zijn 

negen woensdagnamiddagen waarin genieten, bewegen, beleven, 

creativiteit en experiment centraal staan.  

Deze avontuurlijke ontdekkingstochten worden georganiseerd 

door de studenten van de lerarenopleiding op Thomas More. 

Hippie Heppie bezorgt onvergetelijke ervaringen! Deze 

namiddagen vallen op 8, 22 en 29 maart, 19 en 26 april en 3, 10, 

17 en 24 mei.  

De internen zijn voor alle 9 namiddagen ingeschreven. Als iemand 

om één of andere reden thuis is (bijvoorbeeld een vrije dag op 

school), kan hij of zij ook nog gaan deelnemen op campus 

Blairon! Voor meer info mag je altijd mailen of bellen! 

 

CONTACTEER ONS 

Ingo-internaat  

Pater van Mierlostraat 27 

2300 Turnhout 

info@ingo-internaat.be 

 

Telefonisch bereikbaar: 

8h00 – 16h00:  014 40 21 80 

 

Andere uren: 

Opvoeder  basisschool en meisjes 

0496 722 812 

Opvoeder secundaire jongens 

0496 722 816 

Verantwoordelijke uitgever:  

Marina Schoenmaekers,  

Beheerder INGO-internaat 

Familieavond 

Net zoals vorig schooljaar, organiseren we dit jaar ook een 

familieavond! Deze zal doorgaan op dinsdag 23/05. De ouders 

worden dan uitgenodigd voor een gezellige avond met een hapje 

en een drankje aan een schappelijke prijs. 

 

De uitnodiging mogen jullie binnenkort verwachten! Vanaf dan 

kunnen jullie ook inschrijven. Het belooft weer een leuke avond te 

worden!  

 

 

 

Valentijn 

Ook Valentijn zijn we dit jaar niet vergeten! Onze secundaire 

internen hebben de lekkerste taarten gemaakt, dit terwijl de 

basisschoolinternen het beste van zichzelf gegeven hebben tijdens 

het maken van de mooiste Valentijnskadootjes. Foto’s hiervan kan 

je terugvinden op onze Facebookpagina! 

 

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

