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KALENDER 

 

5 juni:  Pinkstermaandag, de internen 

komen pas dinsdag na school op 

Talententhuis 

30 juni: Laatste schooldag, de 

internen gaan na school naar huis voor 

2 maanden vakantie! 

 

 

 

WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Basisschool: 

 07 juni: Zwemmen 

 14 juni: Stadspark 

 21 juni: Boerderij de Bruyne Strijd 

 28 juni: Lanterfanten 

 

Secundair: 

 07 juni: Fotozoektocht 

 14 juni: Examenstudie 

 21 juni: Examenstudie 

 28 juni: Lanterfanten 

Examenstudie 

Het einde van het schooljaar komt in zicht! Het zijn weer bijna 
examens! Zoals bij vorige gelegenheden maken onze internen 
ook deze examenperiode gebruik van de examenstudie op hun 
school.  's Ochtends bij het ontbijt  wordt een lunchpakket 
gemaakt.  
Vanaf 16u 's middags zijn er opvoeders op het Talententhuis 
Turnhout aanwezig en kunnen de internen hier bij ons op 
internaat opgevangen worden.  Op woensdagmiddag is er op 
Talententhuis opvang en examenstudie vanaf 12u. 

De schooldirecties GO! werden zoals hierboven geïnformeerd. 

 

CONTACTEER ONS 

Talententhuis Turnhout 

Graatakker 104 

2300 Turnhout 

info@talentenschoolturnhout.be 

 

Telefonisch bereikbaar: 

8h00 – 16h00:  014 40 21 80 

Of 0492 08 95 01  

 

Schooldagen na school: 

Opvoeder  basisschool en meisjes 

0496 722 812 

Opvoeder secundaire jongens 

0496 722 816 

Verantwoordelijke uitgever:  

Marina Schoenmaekers,  

Beheerder internaat 

Zwemmen basisschool 

Op woensdag 7 juni is het de beurt aan onze basisschoolinternen 

om het zwembad aan het stadspark eens te gaan uitproberen! 

Gelieve hiervoor zwemgerief mee te geven. Alvast bedankt! 

 

 

 

Familieavond en oudercontact 

Op dinsdag 23 mei was onze familieavond samen met het 

oudercontact. Het is een gezellige avond geworden! De eetzaal 

was opgevrolijkt en de hotelschool had voor een enorm lekker 

buffet gezorgd! Ook het zonnetje was ons goed gezind waardoor 

we ook gezellig buiten konden zitten! 

Inschrijving schooljaar 2017-2018 

Bij een nieuw gebouw en een nieuwe naam horen nieuwe 

inschrijvingsformulieren! We maken hiervan ook gebruik om te 

zien of de gegevens die wij hebben van uw zoon/ dochter nog 

correct zijn. Deze week krijgen de internen een brief mee naar 

huis om te bevestigen of ze volgend schooljaar nog een kamer 

wensen. Komt uw zoon/dochter graag terug, dan geven we 

volgende week de inschrijvingsformulieren mee! 

 


