
MAANDKALENDER 

januari 2021 

 
Bestel maaltijden voor de hele maand online via www.gibowichelen.be  

Neem voor 9u telefonisch contact op met de school  

om maaltijden te annuleren of bij te bestellen. 

 

afdeling SERSKAMP - 09/369.47.61 

 
 

  

 

maandag 4 Geluksvogel Kagou: ‘De wereld om ons zien en waarderen’ 
Boekenwormklas 

dinsdag 5 Laatste dag om schoolfoto’s online te bestellen via vdeonline.com 

woensdag 6 Woensdag = ‘fruit in de boekentas’ 

donderdag 7  

vrijdag 8  

zaterdag/ zondag 9/10  

maandag 11 Boekenwormklas 

dinsdag 12 Kunstkuur voor L2 - Tekenacademie voor L1 (vm) 

woensdag 13 Fruit op school (elk kind krijgt een stuk fruit) 

donderdag 14 Medisch onderzoek voor L1 op school (vm) 

vrijdag 15  

zaterdag/ zondag 16/17  

maandag 18 Boekenwormklas 

dinsdag 19 Tekenacademie voor L2 (vm) 

woensdag 20 Woensdag = ‘fruit in de boekentas’ 

donderdag 21  

vrijdag 22 Bezoek aan Cozmix voor L5 (onder voorbehoud) 

zaterdag/ zondag 23/24  

maandag 25 Zwemmen voor L1 tot en met L4 + L6 (onder voorbehoud) 
Boekenwormklas 

dinsdag 26 Kunstkuur voor L2 

woensdag 27 Pedagogische studiedag. Geen school. Opvang via www.webshop.wichelen.be 

donderdag 28  

vrijdag 29  

zaterdag/zondag 30/31  

http://www.gibowichelen.be/


MAANDKALENDER 

januari 2021 

 
Bestel maaltijden voor de hele maand online via www.gibowichelen.be  

Neem voor 9u telefonisch contact op met de school  

om maaltijden te annuleren of bij te bestellen. 

 

afdeling WICHELEN 052/42.35.78 
 

 

  

 

maandag 4 Geluksvogel Kagou: ‘De wereld om ons zien en waarderen’ 

dinsdag 5 Boekenwormklas - Viesvuilland voor L1 en L2 
Laatste dag om schoolfoto’s online te bestellen via vdeonline.com 

woensdag 6 Woensdag = ‘fruit in de boekentas’ 

donderdag 7 Codeklas voor L6 

vrijdag 8  

zaterdag/ zondag 9/10  

maandag 11  

dinsdag 12 Boekenwormklas - Kunstkuur voor L2 

woensdag 13 Fruit op school (elk kind krijgt een stuk fruit) 

donderdag 14 Codeklas voor L6 

vrijdag 15  

zaterdag/ zondag 16/17  

maandag 18 Gids in de klas: prehistorie (L5A) en de mens-machine (L6) 

dinsdag 19 Boekenwormklas 

woensdag 20 Woensdag = ‘fruit in de boekentas’ 

donderdag 21 Codeklas voor L6 

vrijdag 22  

zaterdag/ zondag 23/24  

maandag 25 L4A neemt deel aan de vogeltelling van Natuurpunt 

dinsdag 26 Boekenwormklas - Kunstkuur voor L2 

woensdag 27 Pedagogische studiedag. Geen school. Opvang via www.webshop.wichelen.be 

donderdag 28 Codeklas voor L6 

vrijdag 29  

zaterdag/zondag 30/31  

http://www.gibowichelen.be/


MAANDKALENDER 

januari 2021 

 
Bestel maaltijden voor de hele maand online via www.gibowichelen.be  

Neem voor 9u telefonisch contact op met de school  

om maaltijden te annuleren of bij te bestellen. 

 

afdeling BRUINBEKE 09/369.83.03 - SCHELLEBELLE 09/369.26.59 
 

 

 

maandag 4 Geluksvogel Kagou: ‘De wereld om ons zien en waarderen’ (lager) 
Boekenwormklas 

dinsdag 5 Laatste dag om schoolfoto’s online te bestellen via www.vdeonline.com 
Zwemmen voor L3 

woensdag 6 Woensdag = ‘fruit in de boekentas’ 

donderdag 7  

vrijdag 8  

zaterdag/ zondag 9/10  

maandag 11 Boekenwormklas 

dinsdag 12 Kunstkuur voor L2 - Zwemmen voor L3 

woensdag 13 Fruit op school (elk kind krijgt een stuk fruit) 
Medisch onderzoek voor L1 op school 

donderdag 14 Vergadering oudercomité (digitaal) 

vrijdag 15  

zaterdag/ zondag 16/17  

maandag 18 Boekenwormklas 

dinsdag 19 Zwemmen voor L3 

woensdag 20 Woensdag = ‘fruit in de boekentas’ 

donderdag 21  

vrijdag 22  

zaterdag/ zondag 23/24  

maandag 25 Boekenwormklas 

dinsdag 26 Kunstkuur voor L2 - Zwemmen voor L3 

woensdag 27 Pedagogische studiedag. Geen school. Opvang via www.webshop.wichelen.be 

donderdag 28  

vrijdag 29  

zaterdag 30  

zondag 31 Rondleiding en inschrijving Gibo ‘t Belleken volgens afspraak (max 3 pers) 

http://www.gibowichelen.be/


MAANDKALENDER 

januari 2021 

 
Bestel maaltijden voor de hele maand online via www.gibowichelen.be  

Neem voor 9u telefonisch contact op met de school  

om maaltijden te annuleren of bij te bestellen. 

  

 

http://www.gibowichelen.be/

