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Beste ouders,
Af en toe krijgen onze kinderen bezoek van vervelende beestjes: LUIZEN. In
scholen verspreiden ze zich heel snel omdat kinderen bij het spelen in nauw contact
komen met elkaar. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken om een
luizenplaag aan te pakken. Hier op school brengen we alle ouders tegelijk op de
hoogte van luisjes in de klas door een sticker in het agenda: de LUIZENALARMsticker. Hij zal u meteen opvallen als u het agenda opent. Hij betekent dat er luizen
gesignaleerd zijn in de klas, NIET dat uw kind luizen heeft (dan brengen wij u
persoonlijk op de hoogte of hebt u het ons al gemeld). Op de sticker bevindt zich ook
een hokje om aan te vinken of u al dan niet luizen hebt gevonden na controle van de
haren.
Wat te doen als u de sticker LUIZENALARM in het agenda vindt?
1. Handel snel: onderzoek iedereen grondig die in contact kwam met uw kind
(familieleden, vriendjes ...). We raden aan het haar droog na te kijken en het door
te kammen boven een wit vlak (blad papier). Op de website van de school staat
ook een link naar een filmpje met meer uitleg over de nat-kam-methode.
2. Leg het probleem uit aan uw kind zonder te dramatiseren. Het gaat niet om
slechte hygiëne en er is geen reden tot schaamte.
3. Vink het juiste hokje (groen = geen luizen gevonden, rood = luizen gevonden) aan
op de LUIZENALARM-sticker. Zo weet de meester of juf dat u de boodschap hebt
ontvangen en het nodige hebt gedaan.
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LUIZEN of NETEN?
Behandel onmiddellijk, liefst met
de nat-kam-methode. Dit is het
natte haar insmeren met
conditioner en om de drie dagen
lok per lok uitkammen met een
luizenkam, 2 weken lang. In de
apotheek kan je ook andere
middelen tegen luizen vinden.
Ontsmet de omgeving: was het
beddengoed, de knuffels, sjaals
en mutsen op 60°C. Stofzuig het
huis en de auto en gooi de
stofzuigerzak dan weg.

Bedankt voor de medewerking!
De directeur en het team

GEEN LUIZEN?
Als u geen luizen gevonden
heeft is het toch belangrijk om
het hoofd van uw kind(eren),
gedurende 1 maand elke week te
controleren om een eventuele
luizenplaag tegen te gaan.

