
     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Jan is het laatste jaarfeest van het schooljaar. Het is een feest, met 

bloemenkransen, zang, dans én met een Sint-Jansvuur. We zullen 

gezamenlijk eten en verzamelen ons na het dansen om het vuur waar 

onze 6de klassers overheen springen als overgang van hun ”oude” school 

naar een nieuwe tijd die nu aanbreekt.   

Vanaf 16:30 uur komen alle kinderen van klas 1 t/m 6 met hun 

ouders/verzorgers naar het speelveld aan de Munnikenweg om het 

zomerfeest mee te maken; te zingen, te dansen en het Sint Jansvuur te 

beleven. Dit feest is bedoeld voor de kinderen en hun ouders van klas 1 

t/m 6, de kleuters hebben hun eigen St Jansfeest in de ochtend. U kunt  

wel uw kleuter of dreumes meenemen als er een oudere broer of zus in 

klas 1-6 zit.    

Geef uw eetbare bijdrage meteen bij aankomst af aan de ouders van de 

5de klassers (bij de tafels). De 5de klassers zorgen voor het uitdelen van al 

het lekkers dat gezamenlijk is ingebracht (hartige taartpunten, 

pizzapunten, broodjes, appelflap, pannenkoek, fruit of groente aan een 

spiesje enzovoort). Liefst allemaal voorgesneden!   

Sint Jansfeest 

Vrijdag 24 

juni 2022 

van 16:30 – 

19:00 uur 

Uitnodiging Sint Jansfeest 

 



NB. U neemt dus eten mee voor de picknick en hoeft geen extra 

eten mee te nemen voor het eigen gezin! 

 

 programma: 

16:30 uur Inloop, plekje zoeken op het veld in de cirkel, zitten op eigen 

meegebrachte kleden. 

17:00 uur Opening met lied door het team.  

Eten wordt uitgedeeld door de leerlingen van klas 5. Picknick. 

17:45 uur Volksdansen op het veld; daarna op het pad o.l.v. muzikanten 

18:00 uur De grote trom geeft aan dat iedereen zich gaat verzamelen 

rond het zonnevuur. De 5e klassers delen de liedteksten uit. Zingen rond 

het vuur, achter de linten.  

18:15 uur Vuurspringen onder tromgeroffel, door de 6e klassers (eerst 

één voor één, dan in koppels of groepjes en uiteindelijk ook met vader, 

moeder, verzorgers, oudere broer, zus) 

18.45 uur Iedereen gaat weer naar het grote veld om op te ruimen.  

19:00 uur Het feest is ten einde, we nemen afscheid en laten het veld 

schoon achter. 

NB de tijden zijn een indicatie, we kunnen vanwege 

(weers)omstandigheden besluiten om deze aan te passen.  

 

Praktische aandachtspunten: 

• Parkeren: niet parkeren aan de Munnikenweg. In verband met de 

gemeentevergunning voor het feest en toegang voor hulpdiensten. 

Parkeren kan bij de Spar of anders in de nabij gelegen woonwijk. 

• Neem eigen bestek, borden, bekers en drinken mee.  

Geen alcoholische dranken. We hebben hier geen 

vergunning voor!  



• De skatebaan en omliggende sloten zijn niet bestemd voor het spelen. 

Alleen het Sint Jansveld zelf. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun 

kind(eren) tijdens het feest. Let op uw kinderen!  

• Kledingvoorschrift voor 6e klassers: dichte schoenen en katoenen 

kleding.  

• Het pad naar het zonnevuur vrijhouden voor de 6e klassers. 

• Als de 6e klassers en hun familie hebben gesprongen, gaan we allemaal 

weg bij het vuur. Daarna wordt het vuur gedoofd. Let op uw kinderen 

dat zij niet naar het vuur toekomen! Iedereen blijft achter de linten. 

 

De vuurmeesters zijn verantwoordelijk voor het vuur.  

Volg hun aanwijzingen op. Wij houden ons strikt aan het vuurprotocol.  

Er zijn 3 BHV’ers herkenbaar aan de hesjes (leerkrachten).  

 

We hopen op mooi weer en een prachtig Sint Jansfeest! We hebben dit in 

2019 voor het laatst op deze manier kunnen vieren en zijn erg blij dat 

het weer kan op de manier die bij De Sterrenzanger hoort! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

Mieke Tolkamp 

Directeur De Sterrenzanger  

 


