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KALENDER 

28 oktober– 5 november:  Herfstvakantie 

 
 

 WOENSDAG ACTIVITEITEN 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Basisschool: 

 04 oktober: Crea en spel + film 

 11 oktober: Fotorally door het bos 

 18 oktober: Halloween in Bobbejaanland 

 25 oktober: Bezichtigen van de 

nieuwbouw + stadspark 

 

Secundair: 

 04 oktober: Crea en spel + film 

 11 oktober: Super Cops (GPS stadsspel) 

 18 oktober: Halloween in Bobbejaanland 

 25 oktober: bezichtigen van de 

nieuwbouw  + stadspark 

Start schooljaar 2017-2018 

Het nieuwe schooljaar is weer goed gestart! We hebben een heleboel 

bekende gezichten verwelkomd, maar ook een heel aantal nieuwe 

internen wisten de weg naar het internaat te vinden. In het begin allemaal 

wat onwennig, maar ondertussen voelt iedereen zich al thuis in ons 

Talententhuis! 

Dit jaar hebben we een heel fijn vooruitzicht! Na de herfstvakantie mogen 

we intrekken in onze nieuwbouw! Hierover worden jullie nog verder 

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 

Activiteiten Wollewei 

Voor onze woensdagnamiddagactiviteiten sluiten we vanaf 14 jaar    van 

tijd tot tijd aan bij het programma van jeugdhuis De Wollewei te Turnhout. 

De internen kunnen zich voorlopig inschrijven voor volgende activiteiten: 

 4 oktober: mini soundsystem bouwen + pimp je fiets 

 22 november: workshop koken: zelf pizza maken 

 6 december: workshop zeefdrukken, thema kerst 

We hopen op veel interesse en enthousiasme! Inschrijven kan door 

middel van het strookje aan de infobrief in te vullen en af te geven   aan 

de opvoeders.  

 

 

 

Duidelijke afspraken woensdagnamiddag 

Op woensdagnamiddag zijn er verschillende regelingen, dit maakt het 

voor de keuken of voor het plannen van activiteiten soms moeilijk. 

Daarom zijn er volgende afspraken gemaakt: 

 Wil je graag meedoen met een activiteit, maar heb je normaal 

een vrije woensdagnamiddag? Laat het tijdig weten aan je 

opvoeder! 

 Kom je woensdagmiddag normaal niet lunchen en zou je toch 

graag een keertje mee-eten? Vul dan je naam in op de lijst in de 

refter, zo wordt er voor jou ook een extraatje voorzien! 

 Zit je in het 1e middelbaar en zou je graag nog eens een 

activiteit van de basisschool meedoen? Laat dit dan tijdig weten 

aan je opvoeder! 

 

Nieuwbouw 

Goede vooruitzichten voor dit schooljaar! Na de herfstvakantie mogen 

we onze intrek nemen in het nieuwe internaat! Oktober wordt een 

drukke maand vol schoonmaken en verhuizen! Ouders en internen die 

graag een handje toesteken, mogen zich altijd opgeven om te komen 

helpen op 27 en/of 30 oktober. 


