2017
Januari:

Start nieuw schooljaar met 324 kinderen
Tijdens de eerste maand van 2017 werd er weer volop verder gewerkt aan de school.
Er kwam niet alleen een nieuwe toegangspoort, maar ook een wachtplaats, waar de
kinderen op een veilige manier kunnen wachten totdat ze worden opgehaald na
schooltijd. Tevens kwam een nieuwe omheining rond de kleuterspeelplaats; een
sanitair blok en kraantjes om te drinken.

Onze nieuwe hoofdingang van de school, met links de wachtplaats voor de kinderen
Veranderingen bij de kleuterklassen
Alvorens te kunnen starten
met een peuterklas, moest er
ruimte gevonden worden voor
een nieuwe klasruimte voor
het eerste leerjaar. Een deel
van de vroegere bergplaats op
de eerste verdieping werd
omgebouwd. Alle
kleuterklassen liggen nu op de
begane grond en kregen een
rechtstreeks toegang naar de
eigen speelplaats met sanitair.

Sanitair blok voor de peuters en kleuters

Vanaf nu krijgen de
kinderen na de lunch
ook een bekertje
drinkwater. Hiervoor
werden vier kraantjes
geïnstalleerd, zonder
afvoer, dit om
verspilling tegen te
gaan. Om dezelfde
reden worden de
bekertjes vol
geschonken door een
leerkracht.
Februari

Schilderen van de jongens/meisjes toiletten van de lagere school

Om de watertank een goede
plaats te geven, werd er in de
hoogte gebouwd. Met op het
gelijkvloers de jongens en
meisjes toiletten voor de
lagere school. En op het eerste
verdiep een ‘office’ voor
Mama Rainbow met een
Europees toilet en daarboven
werd de watertank geplaatst.
De trap geeft ook toegang
naar het internaat en kan
eventueel dienen als
nooduitgang voor de klassen.
Nivelleren van de kleuter speelplaats

Maart

Start verbouwingen keuken

Zo ziet de keuken
er nog uit in
maart 2017
April

Schilderen van de slaapzaal van het internaat

Mei

Rainbowconcert in Vlezenbeek door de Koninklijke Harmonie Sinte-Lutgardis

Het talrijk opgekomen publiek heeft genoten van een gevarieerd
programma van muziek in het teken van kleur. Op het einde van het
concert, tijdens de uitvoering van de nummers ‘Happy’ en ‘El mismo sol’
was er zelfs een ‘live verbinding’ met Kenia en op deze muziek van de harmonie dansten de
kinderen van de dansgroep van ‘Rainbow’ en de zaal klapten enthousiast mee.
Planten van het gras op de speelplaats voor de kleuters

Zo zag de kleuterspeelplaats eruit
voordat er gras werd geplant

Goed om te weten:
in Kenia wordt gras niet gezaaid,
maar sprietje voor sprietje geplant

Ingebruikname van nieuw kookfornuis
De studenten Simon en Pieterjan verbleven 3 maanden in Kenia om de keuken van de
Rainbow4Kids school te optimaliseren. Het fornuis is net afgewerkt en werd reeds getest!
Ook het takelsysteem om zware potten te liften werkt optimaal! Nu rest Simon en Pieterjan
nog het begeleiden van de koks om de systemen juist te gebruiken. Op de foto’s hieronder
kan je alvast hun verwezenlijkingen zien.

Zandbak kleuterspeelplaats

Aankoop materiaal voor de peuterklas en de in gebruik name

Uitreiking Cardijnprijs op het feest van Rerum Novarum in Halle
Op donderdag 25 mei reiken wij voor de negende maal de Cardijnprijzen uit. Meer dan ooit is
er nood om het gedachtegoed van Kardinaal Cardijn tot het onze te maken en verder te
zetten. Armoede, uitsluiting en echte kansen voor de jeugd waren zo belangrijk voor
Kardinaal Cardijn. De vzw. Kardinaal Cardijn ijvert om in de geest van Cardijn de bakens te
verzetten. Daarom looft zij elke twee jaar de Cardijnprijzen uit. Een voor een regionaal, een
tweede voor een landelijk en een derde voor een mondiaal project.
Hiervoor krijgen wij telkens vele inzendingen met allemaal waardevolle initiatieven in de
geest en het handelen van Cardijn en die nood hebben aan financiële middelen.
De jury heeft dan de moeilijke taak 3 projecten aan te duiden, waaraan de
vzw. Kardinaal Cardijn een geldelijke steun, verbonden aan de prijzen zal overhandigen.
De Cardijnprijs wordt nu reeds voor de negende keer uitgereikt. De vorige acht keren
maakten wij telkens 3 organisaties / werkingen gelukkig.
Voor Rainbow4kids werd in 2013, 2015 en 2017 een aanvraag gedaan om de Cardijnprijs in
de categorie ‘mondiale vorming’ te ontvangen. Dit jaar waren wij één van de laureaten.

Rainbow4kids dankt heel hartelijk de vzw Kardinaal Cardijn voor deze prijs
Op 10 september lezen we op Facebook bladzijde van de vzw Kardinaal Cardijn:
Een van de Cardijn prijzen 2017 geraakte uiteindelijk tot in Kenia, bij de Rainbow4Kids
school, ze zijn zeer dankbaar
Juli:

Crowdfunding
KBC organiseerde een crowdfunding.
Een van de projecten was Rainbow4kids.
Indien het voorop gestelde bedrag werd
opgehaald, werd het verdubbeld door KBC.
Dank aan iedereen die een storting heeft
gedaan.

Juli:

Schoolfeest
Begin juli organiseerde de school een schoolfeest bij gelegenheid van de aankomst van een
aantal vrijwilligers, teamleden, familie en vrienden van Rainbow4kids die op dat moment in
Kenia verbleven.

Vrijwilligers aan de slag op school

Er is altijd wel wat te doen: lesmateriaal maken, timmeren,
schilderen, gordijnen maken ….
Maar het grootste werk deze maand was het bouwen van de
glijbanen in de kleuterspeelplaats.
Aanleg van glijbanen voor de kleuters

Iedereen steekt in de pauze een handje toe, zowel leerkrachten als leerlingen

De drie glijbanen zijn gereed, alleen het gras moet nog geplant worden. Nuru, de klusjesman
van de school, gaat dit doen tijdens de vakantie. Als de peuters en kleuters in september
terug naar school komen, mogen ze eindelijk gebruik maken van de glijbanen.

Post van de sponsors voor de kinderen

Eerst sorteren,
daarna klas per klas de post uitdelen

En zie, hoe gelukkig
de kinderen zijn met de brief
van hun sponsor

Bijscholing leerkrachten
Voordat ook de leerkrachten op vakantie mochten gaan,
was er eerst nog een bijscholing, gegeven door onze
vrijwilligsters.

Poppenkast
Ook al staat er al een hele tijd een poppenkast op school, de
kinderen weten niet wat dat is. De vrijwilligers spelen 3 maal
poppenkast: peuters en eerste kleuterklas; tweede en derde
kleuterklas; eerste en tweede leerjaar. De kids waren enthousiast
en wisten niet wat ze zagen.

Een en al aandacht
Voor de poppenkast

Aan de slag in de vernieuwde keuken

Alles begint met een goede voorbereiding

Augustus:

Een nieuwe tafel om het eten gemakkelijker en hygiënischer te verdelen

Zo was het….

En nu is het zo…

3de Rainbow happening in Vlezenbeek

September:

Computerles voor klas 8

Klas 8 krijgt regelmatig computerles in de Rainbow Talent Academy
Speelplaats
In de maand juli maakten we met verschillende vrijwilligers enkele glijbanen voor de
peuters en kleuters in de speelweide. Tijdens de vakantie in augustus werd er gras
geplant en nu de school weer begonnen is, mogen de peuters en kleuters er volop
van genieten. Ook kregen we dankzij Angelo een aantal buizen. Plezier verzekert.

Scouts activiteiten
Onze scoutsgroep leerden van bezoekers hoe ze moesten sjorren

Oktober:

Open bedrijvendag bij Wereld Missie Hulp
Op zondag 1 oktober, deed Wereld Missie Hulp voor de eerste keer mee aan de open
bedrijvendag. Wij mochten aanwezig zijn om ons project bekend te maken en met
onze winkel. Het werd een geslaagde namiddag in Boechhout.

Nieuwe boeken
Lekker voorlezen
en samen plaatjes kijken

Dag van de leraar

Facebook
Op 3 augustus schreven we op onze Facebook bladzijde: ‘Op dit moment hebben we
942 volgers’, graag zien we dit aantal nog wat stijgen. Vandaag zijn het er reeds 1000

Graduation day
Op dinsdag 24 oktober werd op de Rainbow4kids primary school het einde van het
schooljaar gevierd.
Een vast onderdeel van deze viering is de 'graduation day'. Tijdens een grote viering,
in aanwezigheid van heel de schoolgemeenschap en de ouders, ontvangen de
leerlingen van de derde kleuterklas hun diploma.

December:

Warmste week
Tijdens de ‘Warmste Week’ zijn er ook een aantal activiteiten
doorgegaan voor Rainbow4kids.
Van enkele activiteiten kregen we pas achteraf te horen dat deze
hadden plaats gehad en hebben wij geen beeldmateriaal.
Aan iedereen die tijdens de ‘Warmste week’ zich voor
Rainbow4kids heeft ingezet: van harte dank. Asante sana!!!
In Vlezenbeek was er ‘Zing voor life’ gebracht door ‘Redoris’

