Geachte ouders,
Op onze school is momenteel bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd. Wij stellen u hiervan
op de hoogte, omdat het van groot belang is dat hoofdluis direct wordt behandeld om verdere
verspreiding te voorkomen.
Het is belangrijk de krachten te bundelen om een luizenplaag aan te pakken. Luizen
verspreiden zich immers heel snel in scholen omdat kinderen bij het spelen in nauw contact
komen met elkaar. Om alle ouders gelijktijdig op de hoogte te brengen maken wij gebruik van de
LUIZENALARM-STICKER.
Een belangrijke opmerking:
De LUIZENALARM-sticker dient om alle ouders op de hoogte te
brengen dat er weer luizen gesignaleerd zijn in de klas, NIET om aan
te geven dat bij uw kind luizen gevonden werden. Indien dit het geval
zou zijn, brengen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte.
HOOFDLUIS KAN ELK KIND EN ELKE VOLWASSENE OVERKOMEN EN
IS ZEKER GEEN SCHANDE!
Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar, maar omdat ze door
het haar bewegen, zijn ze soms moeilijk te ontdekken. Een volwassen
hoofdluis is 2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs tot
zeer donker. De eitjes zijn veel moeilijker zichtbaar, wit en nauwelijks 1 mm groot. Hoofdluizen
komen meestal voor vlak bij de hoofdhuid, in het bijzonder rondom de oren en aan de achterkant
van het hoofd en onder de pony.
Wat te doen als u de sticker LUIZENALARM in de klasagenda vindt?
Wij vragen u om bij uw kind(eren) de komende twee weken dagelijks de haren te controleren op
hoofdluis. De controle kan het beste gebeuren met een zogenaamde luizenkam. Dat is een kam,
meestal van metaal, met fijne tanden. Wij raden u aan DROOG haar na te kijken door het grondig
door te kammen.
Luizen of neten geconstateerd?
1. Leg het probleem uit aan uw kind zonder te dramatiseren: het gaat niet om hygiëne,
er is dus geen enkele reden tot schaamte.
2. Waarschuw de personen rond u: school, ouders van andere kinderen … (zo mogelijk dezelfde
dag)
3. Was het beddengoed van uw kind(eren) op 60 °C.
4. Kam, met behulp van een luizenkam, gedurende 14 dagen intensief de haren van uw
kind(eren).
Indien het nat kammen gedurende 14 dagen op praktische bezwaren stuit, kunt u het haar
behandelen met een goedgekeurd hoofdluismiddel, zonder insecticiden.
Geen luizen?
Als u geen luizen gevonden heeft, is het toch belangrijk het hoofd van uw kind(eren)
gedurende 1 maand elke week te controleren om een eventuele luizenplaag onder controle
te houden.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen heeft bij deze LUIZENALARM
sticker. Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Het schoolteam

