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1 Algemene informatie
Voor u ligt het ‘Protocol Hoofdluis’.
Dit protocol is gemaakt en vastgesteld door directie van RKBS De Rietvest i.o.m de Luizenbrigade.
1.1

Wat is hoofdluis?

Luizen zijn parasieten: ze hebben een ander levend wezen nodig om te leven. De hoofdluis haalt
zijn voedsel uit mensenbloed. Elke diersoort en ook de mens heeft zijn eigen luizen. De luis van een
hond kan niet overleven op een mens of omgekeerd.
De luis, die bij de mens voorkomt, varieert in grootte tussen 1 en 3 mm en is er speciaal op gebouwd
om te leven tussen de hoofdharen. De kop van de luis is uitgerust met
een zuigapparaatje. Hiermee prikt de luis een paar keer per dag door de
hoofdhuid heen.
Een luis is een insect en heeft 6 poten. Met deze poten kan hij zich aan
de haren vastklampen. Bijvoorbeeld bij het schudden van het hoofd,
haren kammen of wassen, houdt de luis zich hiermee stevig vast.
De luis gedijt prima bij de lichaamstemperatuur van de mens. Als het te
warm wordt vinden ze dat niet prettig.
Iemand met koorts wordt door luizen verlaten. Ook een te lage
temperatuur overleven ze niet. Men zegt dat de meeste luizen buiten de hoofdhuid maximaal 48 uur
kunnen overleven bij kamertemperatuur. Als ze dan nog geen warmte hebben gevonden, sterven
ze.
Een luis leeft ongeveer 1 tot 3 maanden. Een luis legt zo'n 4 tot 8 eieren per dag: dit zijn neten. In
een heel ‘luizenleven’ legt een luis wel 200 tot 300 neten.
Luizen leggen hun neten aan de basis van het haar, dicht op de hoofdhuid. Deze neten zitten
vastgekleefd aan de haren. Men vindt ze vooral op de warme, donkere plekjes zoals onder de pony,
achter de oren, in de nek en soms op de kruin (bijvoorbeeld als het haar opgebonden is in een
paardenstaart).
Na het bloed zuigen krijgt de luis een rodere kleur, normaal is de luis grijs/bruin van kleur. De luis
kan zich enigszins aanpassen aan de kleur van het haar.
Neten lijken op zoutkorreltjes. Regelmatig worden neten verward met roos. Het verschil met roos is
overduidelijk: roos zit los en neten zitten vastgekleefd aan de haren.
Na ongeveer 7 dagen komen de neten uit en vervolgens is de jonge
luis na 7 tot 10 dagen alweer in staat om zelf eieren te leggen. Neten
kunnen buiten de hoofdhuid maximaal 6 dagen overleven. Dit betekent
dat een haar met een neet eraan vast, bijv. in een kam of op kleding,
na een paar dagen gewoon uit kan komen en de luis op zoek gaat naar
een nieuwe gastheer.
Hoofdluizen dragen geen ziekten over. Door krabben kunnen wel korstjes op de hoofdhuid ontstaan.
Hierbij kunnen infecties optreden die zorgen voor jeuk. Over het algemeen is het hebben van
hoofdluis niet ernstig. Wel is het belangrijk hoofdluis te behandelen. Want als u te lang wacht met
behandelen, breiden de luizen zich uit en bestaat de kans dat de luizen ook op anderen worden
overgedragen. Hoofdluis gaat niet vanzelf weg, behandeling is dus noodzakelijk!
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We spreken van een verse neet, als de neet zich dicht op de hoofdhuid bevindt. Als de neet zich 2½
cm of verder van de hoofdhuid bevindt, dan is dat een oude neet. Het gevaar van besmetting is dan
verdwenen.
N.B.: Als lang haar opgebonden is geweest, kunnen neten ook wat verder van de hoofdhuid af zitten.
1.2

Hoe kun je hoofdluis krijgen?

Er bestaan GEEN middelen die hoofdluis kunnen voorkómen. Iedereen, jong of oud, kan hoofdluis
krijgen. Hoofdluis zoekt bij voorkeur een schoon hoofd (elke dag haren wassen is dus niet aan te
raden), omdat ze een hekel hebben aan vieze haren. Kinderen tot ongeveer 12 jaar hebben de
meeste kans hoofdluis op te lopen. Ook volwassenen kunnen hoofdluis krijgen als er een kind in het
gezin is met hoofdluis, omdat luizen makkelijk overlopen van hoofd naar hoofd.
Luizen kunnen op kragen van jassen of in shawls of mutsen zitten. Luizen houden alleen van
mensenbloed.
Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van
mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis niet
voorkomen door elke dag je haar te wassen. Integendeel, zoals eerder aangegeven, is dat niet
bevordelijk.
1.3

Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?

Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je vaak nog niet zo veel last van jeuk. Jeuk is wel altijd
een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan luizen en
neten herkennen. Neten zitten vaak tussen de nekharen, onder de voorhoofdsharen, achter de oren
of op de kruin/zijkant van het hoofd. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op
deze plaatsen de haren nakijkt. Indien de neten verder dan 1 centimeter van de hoofdhuid verwijderd
zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting. Dus hoe verder de neten van de hoofdhuid
verwijderd zijn hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden.
Kort na de besmetting met hoofdluis, merkt men nog helemaal niets. Er kan dan wel hoofdluis
aanwezig zijn. Pas als de luizen zich vermenigvuldigd hebben, ontstaat hevige jeuk en gaat men
krabben.
De luizen zijn met behulp van een plastic stofkam op te sporen. Deze stofkam is te koop bij drogist
of apotheek.
Kam het haar met een stofkam boven een wit papier of de wasbak. De luizen zullen dan in de wasbak
vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Het beste is om een stofkam te wassen
met lauw water in een teil met water.
Roos, huidschilfers en bijv. gelresten lijken op neten. Het verschil is echter dat neten vastzitten aan
de haren en zelfs met de nagels bijna niet van de haren los te krijgen zijn.
Dode neten blijven nog lang vastzitten aan de haren. Ze komen door het groeien van het haar verder
van de hoofdhuid af te zitten. Oplossing is heel veel kammen.
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1.4

Taboe rond hoofdluis.

Hoofdluis is niet iets waar je makkelijk over praat.
Een reactie van een schoolarts, zelf moeder van 3 kinderen:
"Mijn eigen kinderen hebben ook wel eens hoofdluis opgelopen. Eerst voel je je als ouder wat
gegeneerd. Vooral als je dan andere mensen in je omgeving waarschuwt en je krijgt daar onaardige
of vreemde reacties op".
Sommigen ouders reageren juist heel laconiek: "Oh, hoofdluis, ja dat heeft mijn kind zo vaak. Daar
ga ik heus niet zo'n drukte om maken hoor. Als het me al te erg wordt dan koop ik wel weer eens
zo'n flesje bij de apotheek".
Andere mensen reageren juist heel geschrokken. Mensen die zich er voor schamen en er niet over
willen praten, die zullen het vaak ook moeilijk vinden om hun kind te controleren op hoofdluis. Maar
als je het uitstelt, dan krijgt de luis juist de kans om zich veel verder te verspreiden.
Het is belangrijk om er wél over de praten. Eventuele vragen over eventuele besmettingen kunnen
gesteld worden aan de Luizenbrigade, zij zullen dan ook voor de antwoorden zorgen.
Als een kind hoofdluis heeft, moeten ouders het melden aan de leerkracht. De school kan dan zelf
maatregelen nemen en aan andere ouders doorgeven om alert te zijn op hoofdluis (zie verderop in
dit protocol).
Ook speelkameraadjes en logés moeten gewaarschuwd worden. Op dit manier kunnen de kinderen
min of meer gelijktijdig behandeld worden. Dan wordt de cirkel van herbesmetting verbroken.
Luizen kunnen niet zwemmen of overleven in chloorwater, een besmetting kan dus niet in het
zwemwater overgebracht worden. Chloor water kan wel een negatieve werking hebben op de
werkzame stof in een anti luizen middel
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2 Hoe behandel je hoofdluis?
Er zijn twee mogelijkheden.
▪

De niet chemische methode is de uitkammethode; gedurende twee weken het haar dagelijks
doorkammen met een netenkam.

▪

Het hoofd behandelen met een speciaal antihoofdluismiddel. Ook dan moet het haar twee
weken dagelijks doorgekamd worden, in dit geval kan dit met een luizenkam.

Naast deze twee behandelingen moet ervoor gezorgd worden dat de hoofdluis niet terugkomt.
Daarom zijn de aanvullende maatregelen nodig die beschreven staan onder hoofdstuk 2.3.
Ook moet u betrokkenen in de omgeving laten weten dat u hoofdluis heeft geconstateerd.
2.1

Uitkammethode

2.1.1

Hoe werkt de uitkammethode?

Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam. Ga als volg te werk:
▪

Was het haar met een gewone
shampoo en spoel het uit. Bescherm
de ogen met een washandje.

▪

Doe een crèmespoeling in het haar
en laat het zitten om het kammen
makkelijker te maken.

▪

Kam eerst met een gewone kam de eventuele klitten uit het haar.

▪

Houd het hoofd voorovergebogen boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de
netenkam en kam het haar van achter naar voren, tegen de schedelhuid aan; start bij het
ene oor en schuif, dun plukje voor dun plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor.

▪

Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en
kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de WC of wasbak.

▪

Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kammen goed schoon, u kunt
de kammen 5 minuten uitkoken maar ze ook ontsmetten met alcohol (70%).

De uitkammethode is effectief maar biedt geen 100% “garantie”. Het voordeel is dat u geen
chemicaliën gebruikt.
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2.1.2

Welke kam moet ik gebruiken

Er bestaan luizenkammen en netenkammen. Een netenkam gebruikt u in ieder geval als u kiest voor
de uitkammethode. Het is een fijne, metalen kam die u kunt kopen bij drogist of apotheek. Bij krullend
haar is soms een netenkam met extra lange tanden nodig om goed bij de hoofdhuid te kunnen
komen.
Een verbandgaasje kunt u eventueel op de netenkam prikken. De neten en luizen blijven dan in het
gaasje hangen. Een luizenkam is een plastic kammetje met dicht op elkaar staande tanden. Hij is
het gaasje hangen. Een luizenkam is een plastic kammetje met dicht op elkaar staande tanden. Hij
is geschikt om levende luizen op te sporen en om te gebruiken in combinatie met een
antihoofdluismiddel. Neten krijgt u echter niet weggekamd met een luizenkam.

2.2
2.2.1

Behandeling met anti hoofdluis middel.
Hoe werkt de behandeling met een anti hoofdluis middel?

In de vorm van shampoos, sprays, crèmes en lotions zijn verschillende producten verkrijgbaar.
Het verschil tussen de producten heeft vooral te maken met de werkende stof die erin zit. Op dit
moment biedt geen enkel anti hoofdluis middel 100% “garantie”. Informeer naar bijwerkingen en
contra indicaties, want kinderen met hooikoorts, cara of eczeem kunnen gevoelig zijn voor één van
de werkzame stoffen. Lees de bijsluiter goed door, en volg de werkwijze die daarin staat. De anti
hoofdluis middelen moeten allemaal gecombineerd worden met de uitkammethode; twee weken
dagelijks het haar doorkammen met een speciale kam. Bij deze gecombineerde methode kan een
luizenkam gebruikt worden, indien een netendodend middel is gebruikt.
2.2.2

Welk middel kies ik?

Wilt u een anti hoofdluis middel gebruiken, kies dan in ieder geval voor een
geregistreerd product. Dit wil zeggen dat het college ter Beoordeling
Geneesmiddelen het middel positief beoordeeld heeft. Bij de beoordeling
worden middelen onderzocht op basis van kwaliteit, veiligheid en
werkzaamheid.
Meerdere middelen zijn in Nederland geregistreerd en te koop bij de apotheek
of drogist.
Op volgorde van werkzaamheid zijn dit:
Lotion en shampoo op basis van malathion (Prioderm® en Noury®-lotion);
Crèmespoeling en lotion op basis van permetrine (Loxazol®).
Spray op basis van bioalletrine/piperonylbutoxide (PARA- Speciaal®).
Tegen de anti hoofdluis middelen is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Het minst komt
dat tot nu toe voor bij Melathion. Als een middel niet werkt, probeer dan een middel waar en andere
werkzame stof in zit, zoals XTLuis®. Tegen dimeticon kan hoofdluis niet resistent worden; de stof
zorgt ervoor dat de luizen stikken.
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2.2.3

Hoe gebruik ik een anti hoofdluis middel?

(Nooit preventief, maar altijd gecombineerd met kammen)

Volg altijd de gebruiksaanwijzing. Verder is het belangrijk om na de behandeling de dode luizen met
een luizenkam uit het haar te kammen. Zo kunt u zien of er nog levende luizen in het haar zitten.
Behandel het haar na een week nog eens met hetzelfde middel. Dat staat niet altijd in de
gebruiksaanwijzing, maar op die manier werkt het middel het best.
Zoals gezegd, de anti- hoofdluismiddelen moeten allemaal gecombineerd worden met de
uitkammethode: gedurende twee weken het haar dagelijks doorkammen met een speciale kam. Bij
deze gecombineerde methode kunt u een luizenkam gebruiken.
2.2.4

Bestaan er natuurlijke middelen tegen hoofdluis?

Eigenlijk is de uitkammethode het meest natuurlijke middel tegen hoofdluis. Er bestaan producten
tegen hoofdluis die zijn gebaseerd op olie, maar daarvan is niet bewezen dat ze werken. Als u ze
gebruikt zou u het toch al lastige luizenprobleem kunnen vergroten. Geregistreerde homeopathische
middelen tegen hoofdluis bestaan niet.
2.2.5

Wanneer kan ik beter geen anti hoofdluis middel gebruiken?

Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding worden anti hoofdluis middelen afgeraden. Ook
baby’s onder de zes maanden kunt u beter niet met deze middelen behandelen. Pas in deze gevallen
alleen de uitkammethode toe.
2.2.6

Wat als de hoofdluis na behandeling niet weg is?

Als u geen middel gebruikt heeft, dan is het verstandig om de behandeling te herhalen in combinatie
met een anti hoofdluis middel.
Heeft u wel een anti hoofdluis middel gebruikt, dan is de hoofdluis waarschijnlijk resistent tegen
hetgebruikte middel. Behandel dan opnieuw met een middel van een ander type. Ga door met het
dagelijks doorkammen en de andere maatregelen.

2.3
2.3.1

Andere maatregelen en preventieve maatregelen.
Hoe zorg ik ervoor dat de hoofdluis niet terugkomt?

Pak ook de omgeving aan op de eerste dag van de behandeling en 7 dagen later nog een keer. Was
kleding, beddengoed, jassen, dassen, mutsen, verkleedkleren, knuffels, etc. minimaal 10 minuten
op ten minste 60°C. Het gaat om spullen die tot 48 uur voor de behandeling gebruikt zijn. In plaats
van wassen kunt u de spullen stomen of 48 uur buiten luchten. Een andere mogelijkheid is om ze
24 uur in de diepvries te leggen of 14 dagen te bewaren in een afgesloten zak bij kamertemperatuur.
Zo verhongeren de luizen.
Vergeet ook niet alle kammen en borstels goed schoon te maken, bijvoorbeeld door ze uit te koken
of te ontsmetten met alcohol (70%). Ook moet u de vloerbedekking en bekleding van meubels en
de auto meerdere malen goed stofzuigen. Gooi de stofzak daarna meteen weg.
Volgens de officiele richtlijnen is de juiste oplossing uitsluitend kammen.
Verder is het belangrijk aan iedereen in de omgeving te laten weten dat u hoofdluis heeft
geconstateerd. De school moet het bijvoorbeeld weten, of kinderopvang. En ook eventuele
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sportclubs, opa’s, oma’s, buren, oppassen en ouders van vriendjes. Anderen kunnen dan ook
controleren.
2.3.2

Welke andere maatregelen moet ik nemen?

Luizen zijn overlopers en verspreiden zich snel, dus controleer meteen alle huisgenoten door hun
natte haar te kammen met een neten- of luizenkam. Als u geen luis vindt, herhaal dit kammen dan
bij iedereen eens per week, gedurende twee weken.
Een kind dat behandeld is met een middel waar malathion in zit, mag op de dag van de behandeling
niet zwemmen. Dit omdat chloor de werking van malathion tegengaat.
2.3.3

Kun je hoofdluis voorkomen?

Dat kan nooit helemaal, maar regelmatig controleren voorkomt een hoop rompslomp. Leen ook geen
kammen, borstels, mutsen of hoofddoekjes uit.
Preventieve behandeling met een anti hoofdluis middel heeft geen zin.
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3 Welke stappen onderneemt rkbs De Rietvest?
3.1

Inleiding.

Hoofdluis is vervelend voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Op plaatsen waar veel
mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden
overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats.
Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst dat de school regels vaststelt, en afspraken
maakt met het team en de ouders. De luizenbrigade van rkbs De Rietvest participeert actief in de
bestrijding van hoofdluis en de voorkoming hiervan.
Een lid van de Luizenbrigade is algemeen coördinator voor de luizencontroles en het
hoofdluisprotocol. Zij is het aanspreekpunt voor alles met betrekking tot de uitvoering van het
hoofdluis protocol en tevens verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de reguliere controles en
het in gang zetten van de eventuele extra controles.

3.2

Standaardprocedure.

Bij het begin van ieder nieuw schooljaar worden de volgende (preventieve) stappen ondernomen:
Na iedere zomervakantie wordt het hoofdluisprotocol door de schoolleiding en luizencoördinator
onder de aandacht gebracht van de leerkrachten en ouders (artikel nieuwsbrief). Ouders dienen hun
kind voor aanvang van school te hebben gecontroleerd op luizen.
▪

De Luizenbrigade maakt jaarlijks een eerste informatiebericht (namen en rugnummers,
controle, richtlijnen en tips).

▪

De Luizenbrigade regelt ouders om de hoofdluiscontroles te doen gedurende het lopende
schooljaar. De namen/e-mail adressen en telefoonnummers worden doorgegeven aan de
luizencoördinator.

▪

De luizencoördinator zorgt dat iedereen van de brigade op de hoogte is van de laatste info.

▪

De luizenouders krijgen hier ook voorlichting over de wijze waarop gecontroleerd moet
worden.

▪

In de week na elke vakantie vindt er per groep een controle plaats. Elk kind wordt
gecontroleerd. We gaan er vanuit dat een afwezig kind door ouders zelf (extra) wordt
gecontroleerd.

▪

Het is belangrijk om alle kinderen uit één groep tegelijk te controleren. Bovendien moet de
behandeling van kinderen met hoofdluis op één dag starten. Dit voorkomt dat de luizen zich
toch nog verspreiden.

▪

De luizenouders noteren hun bevindingen op de daarvoor bestemde overzichtslijst. De
luizencoördinator archiveert deze lijsten.

▪

In de schoolgids worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de behandeling
thuis als er hoofdluis is geconstateerd en wordt er verwezen naar onze website, waar het
hele protocol te lezen is.
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3.3

Wat te doen bij een melding van hoofdluis?
▪

De melding van een besmetting van hoofdluis kan komen van een luizenouder (tijdens een
controle) of van een ouder. In beide gevallen worden de volgende stappen ondernomen:

▪

Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een (luizen)ouder aan de betreffende leerkracht dient
deze het gehele schoolteam en de luizencoördinator op de hoogte te stellen. Het kind dient
dan zo snel mogelijk thuis te worden behandeld. Bij wandelende luizen is directe behandeling
noodzakelijk en bij neten zo snel mogelijk!

▪

De leerkracht van het kind belt zelf de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Hij/zij adviseert
hen dringend om hun kind zo spoedig mogelijk te behandelen. De leerkracht overhandigt de
ouderbrief (bijlage 1) aan de ouders (alleen bij algemene controle) en, indien voorradig, een
folder van de GGD met informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan.

▪

Bij een melding/constatering van hoofdluis wordt een bericht uitgedaan naar alle leerlingen
van de groep (zie bijlage 2). Het bericht verwijst naar de website. Bij meerdere meldingen
(uit bv. drie verschillende groepen) plaatst de school ook een bericht op Parro. In ieder geval
met hoofdluis, maar ook in het geval van meerdere klassen met neten.

▪

De leerkracht/luizencoördinator zorgt dat spoedig een algehele controle in die klas
plaatsvindt.

▪

De leerkracht dient direct alle spullen die mogelijk voor verspreiding kunnen zorgen uit de
klas te verwijderen en te reinigen/ontsmetten (knuffels e.d).

▪

Na 14 dagen zal er in de klas, waar de besmetting is aangetroffen, wederom volledig een
controle worden uitgevoerd. Ook de klas van eventuele broertjes/zusjes worden ook na twee
weken preventief aan een extra controle onderworpen. De leerkracht vraagt de luizenouders
dit uit te voeren.

▪

Indien er behoefte aan informatie bestaat kan de school in overleg met de luizencoördinator
en de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders organiseren waarbij de GGD
informatie over hoofdluis geeft.

▪

Als ondanks zorgvuldige behandeling hoofdluis aanwezig blijft op school, kan de leerkracht
de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult.

▪

In de klas wordt een gesprek over hoofdluis gehouden en wordt extra aandacht besteed aan
het feit dat er niet geplaagd gaat worden. Dit wordt op de kalender van de leerkrachten gezet.
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Bijlage 1 (gericht aan de ouders van het kind in kwestie).

Beste ouder/verzorger,
Bij uw kind is helaas luis geconstateerd bij de controle door de Luizenbrigade.
Het is van belang dat de haren van uw kind zo snel mogelijk behandeld worden met een luizen- en
netendodend middel.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Wij hebben dan ook een folder van de GGD
ingesloten waarin u meer informatie kunt vinden.
In de schoolgids en in ons protocol hoofdluis staat wat u kunt doen bij constatering van hoofdluis.
Op de website van onze school vindt u ons protocol hoofdluis. Voor de ouders zonder internet is een
exemplaar (ter inzage) aanwezig op school.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de directeur van
school.
Met vriendelijke groet,
Marco van Bers

Bijlage 2 (gericht aan de groep in kwestie).

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep …..
In onze groep is bij één van de kinderen, of bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd.
Het protocol hoofdluis zal dan gevolgd gaan worden, u kunt dit vinden in de Schoolgids op school of
op de website van onze school www.derietvest.nl. De ouders/verzorgers van het kind/of de kinderen
die het betreft zullen hun kind(eren) zo spoedig mogelijk behandelen.
U krijgt bericht als bij uw kind ook hoofdluis wordt geconstateerd. Als u dus niets hoort is er bij uw
kind (nog) niets aan de hand. Houdt u het echter zelf ook even in de gaten.
Over 14 dagen worden alle kinderen in de klas nogmaals gecontroleerd. We hopen dat we dan een
uitbraak van de luizen hebben voorkomen en allemaal af zijn van het probleem.
In de tussentijd vragen we u zo vaak als mogelijk de haren van uw zoon/dochter te kammen.
We danken u allemaal voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Marco van Bers
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Bijlage 3

Er is hoofdluis geconstateerd!!
Beste Ouders/verzorgers,
In onze school is bij één van de kinderen, of bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd.
De ouders/verzorgers van het kind/of de kinderen die het betreft zullen hun
kind(eren) zo spoedig mogelijk behandelen.
De kinderen van onze school zijn inmiddels allemaal gecontroleerd.
U krijgt bericht als bij uw kind ook hoofdluis wordt geconstateerd. Als u dus niets hoort is er bij uw
kind (nog) niets aan de hand. Houdt u het echter zelf ook even in de gaten.
Over 14 dagen worden alle kinderen van de betreffende klassen nogmaals gecontroleerd. We hopen
dat we dan een uitbraak van de luizen hebben voorkomen en allemaal af zijn van het probleem.
We danken u allemaal voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
De leerkracht(en) van de groep van uw kind(eren)
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