
Sint Jansfeest - 1 juli 2022 
 
 
 

Het Sint Jans feest vieren we op vrijdagmiddag 1 juli met de hele schoolgemeenschap. Het is het 
feest waar je opgaat in de gemeenschap. Iedereen is onderdeel van het geheel. Iedereen is welkom!! 
 
Sint Jan is het christelijke antwoord op de midzomerfeesten van lang geleden. Sint Jan (Johannes de 
Doper) vertelt de mensen dat hij moet afnemen om ruimte te maken voor het grotere dat gaat 
komen. (Jezus). Op de 22ste vieren we de langste dag. De zon gaat dan iedere dag alweer iets minder 
lang schijnen.  
 
We eten en spelen en dansen samen en vervolgens springen we over het vuur. Ieder individu, maar 
later ook samen. Het vuur reinigt, verjongt en versterkt de banden.  
 
Het vuur is geweldig maar ook gevaarlijk. Zorg ervoor dat de kinderen geen plastic schoenen dragen. 
Dan nog liever met blote voeten over het vuur. Ook nylon kleding is echt uit den boze.  
 
Waar: Boerderij ’t Hulshof, Whemerweg 25, Almen 
 
Hoe laat: We verwachten iedereen tussen 17.00 en 17.30. Einde: om 20.00 uur.  
 
Wat:  We komen met onze picknickmand en – kleed. Je plaatst je lekkers en je drinken op de tafel die 
aangewezen is voor de klas van je kind. Schrijf erbij welke ingrediënten je hebt gebruikt. Dan voegen 
we ons tussen alle anderen. Een mooi moment om kennis te maken met andere ouders en kinderen.  
 
Opening: Om 17.30 uur wordt het feest geopend met de schoolbel, een welkomstwoord, het Sint 
Janslied en het volksdansen. Iedereen doet mee in drie grote kringen rondom de muzikanten. Er 
worden volksdansen gedanst die iedereen mee kan doen. Het grote dansgebeuren tussen kinderen 
en volwassenen. 
 
Etenstijd: De tafels met lekkers zijn zo geplaatst dat iedere klas rustig in een rij bij zijn eigen tafel kan 
gaan staan. We lopen langs de tafel en vullen onze bordjes. Smakelijk eten! 
 
Voor de kinderen : van 18.00-19.00 gaan de kinderen spelletjes doen. Loop mee, enthousiasmeer ze. 
Geef ze de aandacht die de spelletjes zo extra verwarmen. Uit iedere klas worden (twee) ouders 
gevraagd om een spel te begeleiden. Grijp je kans. Iedere klas (lees ouders) verzint ook een spel, 
naast de traditionele spelen waar school voor zorgt. 
 
School zorgt voor: zaklopen, touwtrekken, kruiwagen lopen en de zeep-baan, snoephappen. Er komt 
ook een blotevoetenpad. De zelfbedachte spelen moeten ook door de ouders zelf ook worden 
geregeld en verzorgd. We denken aan henna-schilderen, vuurblazen, bellenblazen etc.  
 
Trefbal met klas 6: Traditioneel ontmoeten de ouders en de kinderen van klas 6 elkaar op sportieve 
wijze gedurende de spelletjestijd. Stap er gewoon bij in als je zin hebt. Dit jaar zijn er twee zesde 
klassen: dus twee velden met trefbal.  
 
 

 
 



Vuurspringen: geen nylon kleding! 
Klas 1 gaat eerst. Daarna klas voor klas tot klas 6 gaan dan over het vuurspringen. Ze krijgen na de 
sprong een handje fruit. 
 
Wanneer een klas gesprongen heeft moeten de kinderen terug naar hun plekje rondom het vuur. We 
moedigen iedereen tot het einde aan. Als ieder kind die dat wil gesprongen heeft mogen de ouders 
en kunnen anderen hen volgen. Let op de vuurmeester. Hij/zij bepaalt wanneer er mag worden 
gesprongen. 
 
Belangrijke tips: 
Kom als het even kan op de fiets! De tocht naar ’t Hulshof is schitterend. Langs Huize Voorst, over 
het spoor en alsmaar rechtdoor richting Almen door het bos. 
  
Hou je eigen kinderen in je bewustzijn en neem ook de andere kinderen daarin mee. We zorgen 
samen voor een fijne sfeer. Het is fijn wanneer ouders het feest dragen door actief mee te doen, 
naast gezellig kletsen waar het Sint-Jansfeest ook voor bedoeld is. 
 
Er zal bij iedere wisseling van de onderdelen met de BEL worden geluid. Dit betekent dat je stopt met 
wat je doet en mee doet met de volgende activiteit. Zit je lekker te niksen.. dat mag ook natuurlijk.  
 
Bij heet weer is het fijn als je een fles water extra meeneemt. Het feest is bedoeld voor de kinderen 
vanaf 6 jaar. Het kan voor de kleinere broertjes/ zusjes echt teveel zijn. Overweeg of je hier een 
oplossing voor kunt vinden. De tijd om als gezin er samen te zijn komt tenslotte ook een keer.  
 

 
Verder is de belangrijkste tip: geniet!  
 


