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Welkom op het Sint Jansfeest 2017! 
 

Wanneer? 
Vrijdag 23 juni 2017 vanaf 18u30 
 

Waar? 
De Waterhoek in Rotselaar (plan zie bijlage) 
 

Benodigdheden? 
- Fleurige midzomerkledij met een bloemenkroon! 
- Een lichtje en een warme trui voor het frisse, donkere bos 
- Picknickdeken, strandstoel, loungebar,…  
- Avondeten in picknickvorm, dessert en drinken 
- Bekertje en bordje 
- Je muziekinstrument natuurlijk! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste kinderen, leerkrachten en ouders van de lagere school, en iedereen die er zin in 

heeft. 

Achtergrond 
Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar. Het is een blij feest met zang en dans, 
met een Sint-Jansvuur en vrolijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en 
rijk als in geen ander jaargetijde. De natuur biedt ons een geweldige overvloed. Ook 
wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de 
vakantie lonkt. 
Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de 
hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht genieten we 
zorgeloos van zon en buitenlucht.  
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Overzicht van de feestavond 
18u30 Aankomst aan De Waterhoek aan de ‘Grote kampvuurkring’ (zie plannetje) 
19u00 Volksspelen 

Op het speelveld gaan we met z’n allen genieten van de volksspelen. Dit festijn eindigt in 
een grote gezamelijke Dikke Bertha!  

20u15 Picknick 
Tegen 20u15 zijn we uitgespeeld en wandelen we terug naar de kampvuurplaats voor onze 
picknick. Ieder gezin brengt zelf avondeten en drinken mee. De desserts willen we wel 
graag op een gemeenschappelijke tafel verzamelen. Dus er mag altijd iets lekker gebakken 
worden. Het is geen slecht idee eerst thuis wat te eten voor je naar het Sint-Jansfeest 
vertrekt, zodat je er niet met een paar hongerige leeuwtjes aankomt.  

21u00 Samen zingen rond het vuur 
Rond negen uur zal de vijfde klas het Sint-Jansvuur aansteken. Daarna zingen ouders en 
kinderen samen rond het vuur. De liedjes staan in de liedbundels die uitgedeeld worden 
tijdens de picknick en die je terug inlevert aan het einde van het feest. Er kan heel de 
avond verder gezongen en gemusiceerd worden. Er zijn twee vuurmeesters voor het vuur. 
Hun aanwijzingen worden door iedereen strikt opgevolgd.  

22u30 Einde feest en opruim 
Ergens tussen 22u00 en 23u00 loopt het feest naar zijn einde. Het is fijn als je nog even een 
handje helpt met de opruim voor je vertrekt.  

 
 
Overige afspraken 

 Gelieve de auto’s aan te parkeren op de aangegeven plaats. 

 Maak goede afspraken met je kroost. De ouders zijn gedurende het hele feest 
verantwoordelijk voor hun kinderen.  

 Het feest vindt plaats op een privé natuurgebied waar je heerlijk kan spelen. Graag 
wel met respect voor mekaar, andere aanwezigen en voor het bos. 

 Er zitten ook dieren op het domein, graag met zorg en respect mee omgaan. 

 We produceren geen afval, en als we dat toch doen, nemen we het mee naar huis. 

 De grote EHBO-koffer van school is mee voor het geval dat… 
 
 
… en wat bij regenweer ? 
Meestal zijn de weergoden ons gunstig gezind voor het Sint-Jansfeest. Maar ook een 
lichtjes natte houtstapel kan goed branden en voor wat frissere temperaturen deinzen we 
zeker niet terug.  
Indien het toch slecht weer wordt, moeten we het Sint-Jansfeest jammer genoeg aflasten, 
en als dat zo is, wordt die beslissing vrijdagnamiddag 23 juni genomen vòòr het einde van 
de schooldag, om ze nog met de kinderen mee te kunnen geven. U hoort hier hopelijk niets 
meer van… 
 
Ik wens iedereen een vurig, uitbundig en aangenaam Sint-Jansfeest toe ! 
 
Vragen of helpende handen?   
Maarten De Bont – 0498 72 28 39 - maarten.debont@steinerschoolleuven.be 
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