Sint Jan
Sint Jan is het zomerfeest.
De dag van Sint Jan, 24 juni, is vlak na de zomerzonnewende. Na het moment dus dat de zon
haar hoogste punt aan de hemel bereikte. Met het klimmen van de zon hebben bladeren zich
ontplooid, zijn bloemen open gegaan, de eerste vruchten vormen zich; de tijd van overvloed is
aangebroken!
Vanaf nu gaat de zon dalen aan de hemel; eerst langzaam en bijna onmerkbaar, in de herfst
steeds sneller tot ze vlak voor Kerst op haar laagste punt is aangekomen.
De natuur volgt de zon in haar beweging van afname: de planten vormen vruchten met zaden
die in een afstervingsproces in de aarde terecht komen om nieuwe kiemen van leven te vormen
in het nieuwe jaar.
De warmte van de zon die in de zomer het fruit doet rijpen, wordt meegenomen in de donkere
aarde om via zaden in nieuw leven te schieten na de donkere winter.
Johannes de Doper, de naamgever van dit feest, heeft als laatste profeet het thema ‘afname
voor nieuw leven’ tot in zijn persoonlijke leven doorgevoerd:

‘Ik zal afnemen opdat Hij die groter is dan ik, zal toenemen’.
Dit thema kan voor ons volwassenen een inspiratie zijn bij het vieren van het feest van Sint Jan.

Sint Jan in de Vrije Speelklas
Insecten zoemen, vogels fluiten en wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld;
met het Sint Jansfeest zijn wij natuurlijk het liefst buiten!
De kinderen mogen zich versieren met een bloemenkrans op het hoofd.
Allerlei spelletjes worden gespeeld in de duintjes achter de school;
aardbeienloop, appeltje-rollen, blik-gooien, door poortjes kruipen, visjes vangen....
Daarna eten we heerlijke pannekoeken en drinken we sap.
We sluiten het feest af met een paar eenvoudige volksdansen in de kring:
De zevensprong
In de carroussel
Rosa, Rosa bloemen op je hoed
Ik heb een mooie bloemenmand
Bij dit feest zijn alle vaders & moeders, broertjes & zusjes en opa’s & oma’s van harte welkom!
10.00u - 12.00u

meer achtergrond-informatie
Sint Jan

