
LEVEN MET HET JAAR 
 
Hoe beleven wij het jaar en waarom vieren we feest? 
 
Binnen de vrije peuterspeelzaal en het vrije schoolonderwijs is het een goed gebruik om feest 
te vieren. Jaarfeesten markeren belangrijke momenten in het jaar en zijn van oorsprong 
meegenomen uit de oudheid en begintijden van het mensdom. 
 
Voor we verder gaan staan we even stil bij de gedachte dat onze aarde een levend organisme 
is. Net zo levend als ons eigen lichaam. We kunnen ervaren dat in ons fysieke lichaam een ziel 
leeft, die ons de innerlijke wereld biedt waarin wij denken, voelen en willen. Zo is in ons ook 
een geestwezen werkzaam, namelijk ons eigen -IK-. 
 
Ook in onze Moeder Aarde woont een ziel-geestwezen. Zoals de mens lucht in en uit ademt, zo 
ademt onze aarde-moeder haar innerlijk wezen in en uit; van winter naar zomer is een uit 
ademende beweging. Van zomer naar winter is een in ademende beweging.  
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Aan de vier natuurlijke hoogtepunten in het jaar 
kunnen we de jaarfeesten verbinden: 
 
(Mid-) zomerpunt: Sint Jansfeest. 
Herfstmoment: Michaelsfeest. 
(Mid-) wintermoment: Kerstfeest. 
Lente punt: Paasfeest. 
 
Naast dit kruis in de cirkel van het jaar verschijnt 
een kruis van diagonalen, dat precies de vier kwarten 
van de cirkel deelt; 
Maria Hemelvaart (15 aug.) - Maria Lichtmis (02 
febr.) 
Sint Maarten (11 nov.) - Hemelvaart en Pinksteren. 
De paasdatum is afhankelijk van zon-, maan- en 
sterrenstanden. 
 
 
 



Feest vieren geeft vertrouwen in de toekomst en dat kunnen we onze kinderen en ons 
zelf niet genoeg geven. 
 
Wij nemen jullie graag mee door ons “feest” jaar… 
 
Drie Koningen: Drie wijzen uit het Oosten zagen een heldere ster aan de hemel staan. Zij                    
wisten dat er iets bijzonders was gebeurd. Met geschenken gaan zij op weg… 
 
Maria Lichtmis/Winterfeest: Wij geven het overgebleven (kaars-) licht terug aan Moeder 
Aarde, opdat zij de wortel kindertjes kan wekken uit hun winterslaap. We bakken 
pannenkoekjes met “Elsje Fiderelsje” en zingen nog een keer alle Lichtfeest liedjes. 
 
Palm- en Paasfeest: We vieren de ontluiking van de natuur (en onze kinderen.) 
 
Pinksterfeest: Een vrolijk lente feest. We dragen witte kleding, met een bellenstokje of -
krans dansen we om de meiboom heen. Overal zien we witte duifjes, het symbool voor de 
verbinding tussen hemel en aarde.  
 
Het Feest van Sint Jan: We maken bloemenkransen voor in het haar en dansen de 
Zevensprong. De vier natuurelementen spelen een belangrijke rol en krijgen extra aandacht. 
Na het uitbundige dansen gaan we op kleedjes picknicken.  
 
Michael-/Oogstfeest: Het begin van de herfsttijd, de oogst is binnen, alle appels zijn 
geraapt. We maken appelmoes, malen meel en bakken pannenkoekjes.  
 
Sint Maarten: Verlicht de donkere nacht. Start van de Lichtfeesten. Met een zelfgemaakte 
lampion lopen we met ons eerste lichtje een klein tochtje. Al zingend komen we onderweg een 
appelvrouwtje tegen en krijgen we een mandarijn en een walnoot. Sint Maarten deelt zijn 
wollen mantel met een arme man. Hij leert ons delen, maar vergeet ook zichzelf niet! 
 
Sint Nicolaas: (Waarom komt deze goedheilig man in de adventstijd?)  
Onze jonge kinderen leven in een wereld die goed is. Een bescheiden beeld van Sint en de 
vrolijke Piet is meer dan voldoende. Een mooi presentje vol harte- en liefdeskracht zal je kind 
dankbaar omarmen. We knutselen, bakken pepernootjes en spelen een klein tafelspelletje. 
 
Adventstuin: Vanuit een dennen groene spiraal steken we samen met mama/papa een kaarsje 
aan op weg naar Kerstmis. Advent is de tijd van verwachting, we “bouwen” de kerststal op, 
(elke week een rijk erbij: mineralen-, planten-, dieren-, mensenrijk.) tot kindje Jezus wordt 
geboren. 
 
Kerstfeest: We spelen het kerstspel en delen gezamenlijk de maaltijd. 
 


