
Zomer – Sint Jan 
	  

De	  langste	  dag	  van	  het	  jaar	  wordt	  ook	  wel	  de	  Zonnewende	  genoemd.	  Dan	  vieren	  we	  met	  de	  
eerste	  vruchten	  en	  bloemen	  het	  feest	  van	  de	  uitbundige,	  levenwekkende	  zon.	  Het	  is	  vanuit	  
Christelijk	  oogpunt	  de	  dag	  dat	  Johannis	  de	  doper	  Jezus	  doopte	  in	  de	  Jordaan	  en	  het	  
Christuswezen	  (of	  de	  Zonnegeest)	  zich	  met	  de	  mens	  Jezus	  verbond.	  Ook	  in	  oude,	  heidense	  
culturen	  werd	  omstreeks	  24	  juni	  het	  midzomerfeest	  gevierd.	  Dan	  braken	  in	  de	  natuur	  alle	  
magische	  krachten	  los.	  Het	  is	  het	  natuurgebeuren	  dat	  ons	  oproept	  tot	  een	  uitbundig	  feest.	  
Het	  meegaan	  met	  de	  natuur	  naar	  buiten,	  die	  ons	  helemaal	  mee	  naar	  de	  kosmos	  neemt.	  In	  
de	  oude	  Keltische	  culturen	  probeerden	  de	  druïden	  tijdens	  het	  zomerzonnewendefeest	  iets	  
van	  de	  wijsheid	  van	  de	  goden	  in	  zich	  op	  te	  nemen.	  

Ons	  St.	  Jansfeest	  is	  een	  echt	  zomerfeest	  dat	  we	  buiten	  samen	  met	  de	  ouders	  vieren.	  Getooid	  
met	  bloemenkransen	  zingen	  en	  dansen	  we,	  zijn	  er	  lekkernijen	  en	  doen	  we	  spelletjes	  buiten.	  
Samen	  plezier	  maken	  staat	  bij	  dit	  feest	  voorop.	  	  

 
Liedjes 
Bij het zingen worden gebaren ter ondersteuning van de tekst gemaakt. De meeste liedjes zijn online te 
vinden op www.vrijeschoolliederen.nl en www.doehoek.nl . 
 
Ik	  heb	  een	  mooie	  bloemenmand	  	  
aan	  wie	  zal	  ik	  die	  geven	  	  
aan	  een	  kind	  hier	  in	  de	  kring,	  
zal	  ik	  die	  bloemen	  geven.	  	  
Dag	  schone	  vrouw,	  geef	  mij	  die	  hand	  van	  jou	  
die	  bloemen	  zijn	  voor	  jou,	  dag	  mevrouw	  	  

Zing	  zing	  ’t	  is	  zomer	  	  
Zing,	  zing	  ’t	  is	  zomer	  	  
zing	  dat	  alles	  weer	  klinkt.	  	  
Zing,	  zing	  ‘t	  is	  zomer	  
zing	  dat	  alles	  weer	  klinkt.	  	  

Zing,	  zing,	  zing,	  zing..	  
	  
Wielewaal	  
Kom	  mee	  naar	  buiten	  allemaal	  	  
Dan	  zoeken	  wij	  de	  Wielewaal	  	  	  
En	  horen	  wij	  die	  muzikant	  
Dan	  is	  zomer	  in	  't	  land	  	  
Duudeljoo	  klinkt	  zijn	  lied	  

Duudeljoo	  klinkt	  zijn	  lied	  
Duudeljoo	  en	  anders	  niet	  
Duudeljoo	  klinkt	  zijn	  lied	  
Duudeljoo	  klinkt	  zijn	  lied	  
Duudeljoo	  en	  anders	  niet	  
	  
Ga	  weg	  dikke	  vlieg	  
Ga	  weg	  dikke	  vlieg	  dikke	  bromvlieg.	  Je	  
plaagt	  me	  en	  je	  kriebelt	  zo	  
ik	  wil	  je	  niet,	  je	  friemelt	  zo	  
ga	  weg	  jij	  van	  mijn	  neus,	  dikke	  deus	  
ga	  weg	  jij	  van	  mijn	  neus.	  
	  
Ga	  weg	  dikke	  vlieg,	  dikke	  bromvlieg	  
je	  plaagt	  me	  en	  je	  kriebelt	  zo	  
ik	  wil	  je	  niet,	  je	  friemelt	  zo	  
ga	  weg	  jij	  van	  mijn	  oor,	  dikke	  door	  
ga	  weg	  jij	  van	  mijn	  oor.	  
	  
Ga	  weg	  dikke	  vlieg,	  dikke	  bromvlieg	  



je	  plaagt	  me	  en	  je	  kriebelt	  zo	  
ik	  wil	  je	  niet,	  je	  friemelt	  zo	  
ga	  weg	  jij	  van	  mijn	  kin,	  dikke	  din	  
ga	  weg	  jij	  van	  mijn	  kin!	  	  
	  

(met	  je	  wijsvinger	  cirkelende	  beweging	  in	  
de	  lucht	  maken	  en	  zachtjes,	  bij	  een	  kind,	  	  
neus,	  oor	  en	  kin	  aantikken)	  

	  

Visje,	  visje,	  in	  het	  water	  
Visje,	  visje	  in	  het	  water,	  	  
visje,	  visje	  in	  	  je	  kom.	  
Visje,	  visje,	  kan	  niet	  praten.	  
Visje,	  visje,	  draai	  je	  om.	  

zwem	  maar	  op	  je	  buik,	  je	  buik,	  je	  buik	  	  
zwem	  maar	  op	  je	  rug,	  je	  rug,	  je	  rug	  ,	  je	  rug.	  
zo	  naar	  de	  overkant	  en	  dan	  weer	  terug	  

(Met	  gebaren)	  
	  	  
Goeiendag	  met	  elkander	  	  
Goeiendag	  met	  elkander	  	  
Ga	  je	  mee	  vraagt	  de	  ander.	  	  
Ga	  je	  mee	  ik	  ga	  naar	  zee.	  	  
Ik	  denk	  het	  niet,	  het	  is	  veel	  te	  diep.	  	  
Maar	  als	  we	  er	  een	  brug	  over	  slaan	  	  
dan	  kunnen	  we	  samen	  uit	  wandelen	  gaan	  
	  
Je	  kunt	  het	  uitbouwen	  door	  met	  je	  handen	  
een	  bruggetje	  te	  bouwen.	  Wie	  gaat	  er	  mee	  
een	  broodje	  kopen,	  of	  een	  zoute	  krakeling.	  

Floep	  zegt	  het	  mannetje,	  het	  water	  in.	  
(Bruggetje	  gaat	  stuk)	  

	  

	  

Bijtje	  zoem	  zoem	  
Zoem,	  zoem,	  zoem,	  	  
bijtje	  in	  een	  bloem.	  	  
Van	  de	  zoete	  honing	  snoep	  ik	  	  
en	  als	  het	  genoeg	  is	  wel	  	  
dan	  roep	  ik	  zoem,	  	  zoem,	  	  zoem	  
dank	  je	  lieve	  bloem.	  	  	  

	  
Zo	  gaat	  de	  molen	  
Zo	  gaat	  de	  molen	  de	  molen	  de	  molen.	  	  
Zo	  gaat	  de	  molen,	  de	  molen.	  	  

Zo	  gaan	  de	  wieken	  de	  wieken	  de	  wieken	  
zo	  gaan	  de	  wieken,	  de	  wieken.	  

(draai	  de	  armen	  om	  elkaar,	  bij	  de	  wieken	  
sneller)	  
	  
Sint	  Jan!	  	  
Sint	  Jan,	  Sint	  Jan,	  Sint	  Jan	  die	  komt	  er	  an!	  
Sint	  Jan	  gaat	  komen,	  	  
we	  zien	  het	  aan	  de	  bomen.	  	  
Sint	  Jan!	  Sint	  Jan!	  Sint	  Jan,	  die	  komt	  er	  an!	  
	  
Als	  de	  zon	  is	  heengegaan,	  
Als	  de	  zon	  is	  heengegaan,	  
en	  de	  nacht	  gekomen.	  
Schijnt	  van	  ver	  de	  stille	  maan,	  
donker	  staan	  de	  bomen.	  

Alle	  dieren	  in	  de	  schuur,	  
slapen	  op	  dit	  late	  uur...	  
Stookt	  het	  vuur	  en	  zingt!	  
Als	  de	  zon	  is	  heengegaan,	  
En	  de	  nacht	  gekomen.	  

	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  

Spelletjes in de kring 

	  
	  
Schuitje	  varen,	  theetje	  drinken,	  
Schuitje	  varen,	  theetje	  drinken,	  
Varen	  we	  naar	  de	  Overtoom.	  
Drinken	  er	  zoete	  melk	  met	  room.	  
Zoete	  melk	  met	  brokken,	  
Kindje	  mag	  niet	  jokken.	  	  
	  
Uitspelen	  	  
Blauwe	  doek	  is	  de	  zee.	  Twee	  kinderen	  
samen	  een	  bootje	  op	  de	  grond	  en	  houden	  
elkaars	  handen	  vast.	  Zo	  bewegen	  ze	  
samen	  zachtjes	  van	  voor	  naar	  achteren.	  	  

Ik	  moest	  dwalen	  
‘k	  moest	  dwalen,	  moest	  dwalen	  	  
langs	  bergen	  en	  langs	  dalen.	  	  
Daar	  kwam	  een	  kleine	  springer	  in	  het	  veld,	  
hij	  zwaaide	  met	  zijn	  hoed	  	  
hij	  stampte	  met	  zijn	  voet.	  	  
Kom	  laten	  wij	  nu	  dansen	  gaan,	  	  
dansen	  gaan	  	  
en	  de	  anderen	  moeten	  blijven	  staan.	  

Uitspelen:	  	  
Kind	  loopt	  met	  hoed	  door	  de	  kring,	  zwaait	  
met	  hoed	  stampt	  met	  voet,	  kiest	  kindje	  
waarmee	  hij	  gaat	  dansen.	  
	  
	  

Er	  zat	  een	  klein	  zigeunermeisje	  	  
Er	  zat	  een	  klein	  zigeunermeisje	  	  
huilend	  op	  een	  steen.	  	  
Huilend,	  huilend,	  helemaal	  alleen.	  	  
Sta	  op	  meisjelief	  	  
en	  droog	  je	  traantjes	  af	  	  
en	  zoek	  een	  kindje	  uit	  de	  kring	  	  
waarmee	  je	  dansen	  mag.	  
	  
Tralalaaa…..	  	  
	  
Uitspelen:	  kindje	  zit	  in	  het	  midden	  in	  de	  
kring	  op	  bankje.	  ‘huilt’	  staat	  op	  en	  kiest	  
een	  kindje	  waarmee	  het	  gaat	  dansen.	  
	  
Joepie	  joepie	  	  
Joepie	  joepie	  is	  gekomen,	  	  
heeft	  m’n	  meisje	  meegenomen.	  	  
Maar	  ik	  zal	  er	  niet	  om	  treuren	  	  
gauw	  een	  ander	  weer	  gehaald.	  
Tra	  lalalalatralalalala	  tralalalala	  
La,la,la,la,la	  la	  
	  
Uitspelen:	  Kind	  loopt	  rond	  in	  de	  kring,	  	  
kiest	  een	  kind	  waarmee	  het	  samen	  gaat	  
dansen.	  

Drie	  boerenjongens	  

Drie	  boerenjongens	  die	  dansen	  in	  de	  kring	  
Kom	  jij	  er	  maar	  eens	  in	  	  
kom	  jij	  er	  maar	  eens	  in.	  	  	  
En	  als	  je	  met	  me	  mee	  wilt	  gaan	  mijn	  beste	  
vriendin	  	  
dan	  dansen	  we	  samen	  de	  wijde	  wereld	  in.	  
Van	  je	  hoelala	  hoelala	  hoelalalala	  van	  je	  
hoelalalala…..	  (2x)	  	  	  



Uitspelen:	  drie	  kindertjes	  maken	  een	  
kringetje	  en	  doen	  een	  dansje.	  	  

	  
	  
Rosa,	  Rosa	  bloemen	  op	  je	  hoed	  	  
Rosa,	  Rosa	  bloemen	  op	  je	  hoed	  	  
alle	  mooie	  meisjes	  zijn	  zo	  zoet.	  	  
Rosa	  jij	  gaat	  dansen,	  dansen	  ga	  jij.	  	  
Idem	  Huppelen,	  lopen	  etc.	  
Uitspelen:	  kindje	  loopt	  in	  de	  kring	  rond	  
met	  hoedje	  met	  rozen	  het	  mag	  kiezen	  of	  
het	  danst,	  klapt	  springt	  etc.	  in	  de	  kring.	  	  
	  

Handgebarenspelletje 

Daar	  staat	  een	  bloempje	  in	  het	  veld	  
Daar	  staat	  een	  bloempje	  in	  het	  veld.	  
Daar	  komt	  een	  bijtje	  aangesneld.	  
Ze	  neemt	  een	  hapje	  honing	  
Een	  hapje	  voor	  de	  koning.	  
Een	  hapje	  voor	  de	  bedelman.	  
En	  zelf	  neemt	  ze	  er	  ook	  een	  hapje	  van.	  
	  

Overige	  liedjes	  in	  de	  nazomer..	  

	  
Het	  gouden	  koren	  groeit	  zo	  hoog	  
Het	  gouden	  koren	  groeit	  zo	  hoog.	  
Langs	  de	  gouden	  hemelboog.	  
Aren	  wiegen	  in	  de	  wind.	  
weldra	  weer	  de	  oogst	  begint.	  	  
	  

Als	  korrel	  gezaaid	  
Als	  korrel	  gezaaid	  	  
als	  aren	  gemaaid,	  	  
gedorst	  en	  gehakt,	  	  
in	  zakken	  gepakt.	  

Dan	  wordt	  het	  meteen	  gemalen	  op	  steen,	  
geroerd	  en	  gekneed,	  gebakken	  zo	  heet.	  
Het	  brood	  is	  nu	  klaar,	  mooi	  bruin	  en	  goed	  
gaar.	  	  
Dank	  aarde,	  dank	  zon	  	  
dat	  het	  graan	  rijpen	  kon.	  
	  
Er	  staat	  een	  molentje	  langs	  de	  dijk	  

	  

Er	  staat	  een	  molentje	  langs	  de	  dijk.	  
En	  als	  de	  wind	  gaat	  waaien,	  
beginnen	  de	  wieken	  alle	  4	  een	  vrolijk	  
rondje	  te	  draaien.	  	  
Wind	  waait,	  molentje	  draait.m	  

Maalt	  het	  meel	  voor	  de	  akker.	  	  
Wind	  waait,	  molentje	  draait	  	  
maalt	  het	  meer	  voor	  de	  bakker.	  	  

Er	  rijdt	  een	  wagentje	  langs	  de	  dijk,	  	  
en	  lustig	  draaft	  het	  paardje.	  	  
Het	  graan	  gaat	  naar	  de	  molenaar	  toe.	  	  
Het	  paardje	  zwaait	  met	  zijn	  staartje.	  	  
Wind	  waait,	  molentje	  draait	  	  
maalt	  het	  meel	  voor	  de	  bakker.	  	  
Wind	  waait,	  molentje	  draait	  	  
maalt	  het	  meel	  voor	  de	  bakker.	  

De	  molenaar	  fluit	  er	  een	  deuntje	  bij	  	  
en	  telt	  de	  witte	  zakken.	  	  
Als	  alles	  straks	  gemalen	  is	  	  
dan	  kan	  de	  bakker	  weer	  bakken.	  	  



Verhaaltjes, knutsels en activiteiten 

Bakersprookje:	  	  

Het	  verhaal	  van	  de	  pannekoek	  
Nog	  een	  pannekoek	  
	  
Visjes	  schilderen	  
Wanneer	  je,	  in	  de	  vis,	  de	  schubben	  kieuwen,	  bekje	  en	  ogen	  voortekent	  met	  een	  wit	  
bijenwaskrijtje,	  komt	  het	  als	  ‘cadeautje’	  naar	  voren	  bij	  het	  schilderen.	  	  
Leuk	  om	  ze	  daarna	  aan	  een	  blauwe	  doek	  op	  te	  hangen.	  
	  
Zandschilderij	  maken	  
	  
Zonnetjes	  schilderen	  
	  
Zonneklep	  maken.	  Stevig	  papier	  en	  twee	  elastiekjes	  nodig.	  
Bootjes	  van	  walnotendopjes	  maken	  en	  laten	  varen	  
	  
-‐	  De	  poppenwas	  doen	  
-‐	  	  Bellenblaas	  maken	  
-‐	  Van	  geoogst	  fruit	  lekkere	  sap	  maken.	  (passe	  vite	  nodig)	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


