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Agenda:   maandag 14 juni – vrijdag 18 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

GMR   studiedag, alle 

kinderen vrij 

studiedag, alle 

kinderen vrij 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 21 juni – vrijdag 25 juni maandag 28 juni – vrijdag 2 juli 

donderdag 24 juni:  Sint Jansfeest  

 

 

Sint Jan, zomertijd waarom          

............................................................................................................................. ........................ 
 

Met het Sint Jansfeest vieren we het midzomerfeest, op deze dag is de dag het 

langst en de nacht het kortste. Vanaf het Sint Jansfeest gaan langzaam de 

nachten al weer lengen, de zon neemt weer af. Heel vroeger werd dit 

zonnewendefeest al gevierd met vreugdevuren. Het vuur werd ontstoken om zijn 

louterende en genezende werking. Mensen sprongen erover heen om ziekte te 

voorkomen en jonge paartjes sprongen samen om een gelukkig leven te kunnen 

leiden. Ook vee werd tussen de vuren door gedreven zodat het gezond zou 

blijven.  

 

Geheimzinnige verhalen deden de ronde, bijvoorbeeld over kleine Dot. Zij krijgt 

in de Sint Jansnacht een bloempje van het Sint Janskruid in haar schoen en wordt 

onzichtbaar voor de mensen. Zij leeft een jaar tussen de dieren waarmee ze kan 

spreken en keert dan terug naar haar familie. Ook Shakespeare beschrijft de 

bijzondere magische krachten van deze nacht in zijn Midzomernacht droom.  

 

In de Christelijke traditie herdenken we met Sint Jan (verbastering van Johannes) de geboortedag van Johannes de 

Doper. Hij doopte een heleboel mensen, tot christen, in de Jordaan. Zijn uitspraak: 'hij moet groeien, ik moet 

afnemen', verwijst naar de komst van Christus. Ook de zon neemt vanaf Sint Jan weer af, terwijl de mensen vanaf nu 

weer meer en meer hun 'eigen zon' (innerlijk) moeten laten groeien om tot daden te komen.  

 

Met de kleuters vieren we Sint Jan in het beleven van de zomerse dag: we zijn samen buiten, laven ons aan de warme 

zon, maken gras- en hooikransen en versieren ze met bloemen. Plezier vinden we in de spelletjes op het kleuterplein 

en in de klas zingen en spelen we over vlinders, bijen, sprinkhanen, kevers en bloemen, over het veld en de boerderij. 

En samen dansen en zingen we uitbundig.  

 

Het feest vieren we ook buiten met groep 3 t/m 8; spelend, zingend en dansend. Als groep 8 de vuurdans heeft 

gedaan en met hun fakkels het Sint Jansvuur ontstoken heeft, kijken we hoe de vlammen hoog oplaaien. Als het 

vlammende, verzengende hoogtepunt voorbij is en de felheid overgaat in een warme vuurgloed, dan mogen alle 

kinderen van oud naar jong over de dansende vlammen van het Sint Jansvuur springen. Een sprong over het vuur zal 

jezelf louteren  en kracht geven voor de komende donkere tijd.  

 

Links naar liederen die we in deze tijd zingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4VZhUIm3GA  

https://www.youtube.com/watch?v=KJvpyEj24jY 

https://www.youtube.com/watch?v=azsf_YTFIHE  

https://www.youtube.com/watch?v=_uEzlX8_dgs&list=RD_uEzlX8_dgs&start_radio=1 
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Het volgende lied is op onze school gemaakt: 

 

Kom, als de zon  Janneke Smits - Joep Gooiker 

Sint Janslied 

 
 
Kom als de zon op haar hoogste punt staat.  

Kom dan bij mij, maak me vrij, maak me blij.  

Reik me je hand en we wagen de sprong.  

Zo ver als jij wilt, maak me vrij. 

 

Gloei als het vuur in de nacht als het brandt.  

Ik sta aan jouw kant, kom en geef mij je hand.  

Met jou aan mijn zij, ‘k spring zo hoog als ik kan 

Springen wij over ’t vuur van Sint Jan. 
 

Kom als de zon op haar hoogste punt staat.  

Kom dan bij mij, maak me vrij, maak me blij.  

Reik me je hand en we wagen de sprong.  

Zo ver als jij wilt, maak me vrij. 

 

Met jou zal het gaan, omdat ik je vertrouw.  

Over het vuur, want ik durf het met jou. 

Met warmte en zon gaat de zomer van start,  

Als het vlamt in je ogen, als ‘t gloeit in je hart.  
Kom als de zon op haar hoogste punt staat.  

 

Kom dan bij mij, maak me vrij, maak me blij.  

Reik me je hand en we wagen de sprong.  

Zo ver als jij wilt, maak me vrij.  

Zo hoog als ik kan, maak me blij. 

 

 

 

 

 Wij verwelkomen:  

  

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Miriam 

- Sophie Zhao 
 



 

 

 

MR bijeenkomst 
 

Maandag 14 juni komt de MR weer bijeen. Klik hier voor de agenda van deze 

vergadering. Ook voor zorgen, vragen of ideeën zijn wij bereikbaar op 

mr@vrijeschoolpeelland.nl  Je kan ons ook aanspreken: Gerda Thijssen, Martijn 

van Glabbeek, Bram van der Plas of Suzanne Mazairac. 
 

De medezeggenschapsraad  
 

 

 

 

Studiedagen 
 

Donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni zijn studiedagen.  

De kinderen hebben deze dagen geen school. 
 

 

 

 

 

Enthousiaste mensen gezocht voor onderhoud groen schoolplein 
 

Vind je het lekker om buiten te werken en in de tuin te frotten. Wil je graag iets 

betekenen voor school. 

We zoeken nog mensen die ons gezellige clubje willen komen versterken bij het 

onderhouden van ons mooie groene schoolplein.  

Denk hierbij aan snoeiwerkzaamheden, bruggen, burcht/hobbit huis kleuters, 

wadi's  etc. onderhouden, onkruid verwijderen.  

Lijkt het je wat of heb je nog vragen, dan kun je deze mailen naar: 

m.verheyen@home.nl  

Dennis Verheyen 
 

 

 

 

Avond4daagse - Home Edition!  

  

De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition. Dat betekent dat 

kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen moment en vanaf hun eigen 

startlocatie. Zo voorkomen we dat het te druk wordt.  

  

Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun 

eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is 

gelijk aan het eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de app met leuke 

berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de 

officiële Avond4daagse medaille. Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! 

  

Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost €6,50 per persoon. Met de 
zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om de Avond4daagse – 

Home Edition te verlengen tot en met 31 juli. 

  

Helpen jullie mee de kinderen in beweging te krijgen? Geef elk kind de kans om 

zo’n toffe medaille te verdienen en deel een bericht over de Avond4daagse - Home 

Edition met jullie leerlingen en ouders. Of doe als school zelf mee, geef leerlingen 

per schoolklas op en vervang de gymles eens tijdelijk voor 4 coole Avond4daagse 

wandelingen!  

  

Meer informatie en materialen vind je op onze speciale campagnepagina. Hier lees 

je ook meer over onze samenwerking met Zapp Your Planet, het kinderprogramma 

van de NPO. Samen gaan we voor een schone Avond4daagse. Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met info@avond4daagse.nl. 

Samen moet het ons toch lukken om alle kinderen in Nederland in beweging te 

krijgen?  Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking en inzet. Dat wordt 

enorm gewaardeerd! 
 

Sportieve groet, Sophie 

Team Avond4daagse 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Agenda-MR-14-juni-.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:m.verheyen@home.nl
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition
mailto:info@avond4daagse.nl


 

 

 

 

Zomerse Sportinstuif van Jibb+!  

 

Heb jij zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Doe dan met ons mee! 

  

In de eerste week van de zomervakantie (26 t/m 30 juli) organiseren wij de 

Zomerse Sportinstuif! Op drie locaties in Helmond wordt er iedere dag een 

sportieve activiteit georganiseerd voor groep 1 t/m 8, waarbij plezier voorop staat! 

Je kunt zelf kiezen op welke dag(en) en tijd(en) je mee wil doen!  

 

Tijd: van 10:00-12:00 uur of van 13:00-15:00 uur (kies voor een ochtend óf middag 

op één dag).  

Locaties: Handbalvereniging Swift, Mulo Baseball en HVV Helmond.  

Thema’s: sport van de locatie (handbal/honkbal/voetbal), Olympische Spelen, 

survival, zeskampspelen en de finaledag.   

Kosten: €2,50 per dagdeel.   
 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jibbplus.nl.  

Aanmelden kan vanaf 7 juni 09.00 uur. Vol=Vol. 

 

Wij hebben er zin in, tot dan!  

 

Klik hier voor de flyer. 

 

http://www.jibbplus.nl/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jibb-zomervakantie-2021.pdf

