Werkgroep hoofdluis
Van de

Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Na iedere vakantie worden op school hoofdluiscontroles gehouden. De data hiervan kunt u
vinden in de schoolkalender. Meestal de eerste woensdag na de vakantie.
Op onze school is hiervoor een speciale werkgroep actief. Deze bestaat uit een aantal
moeders.
Graag willen we u door middel van deze brief informeren over het “hoe en waarom” van
deze controles. Er blijken namelijk nogal wat misverstanden te bestaan over hoofdluis.
Hoofdluis is niet “vies” en het controleren van de haardos van uw kind is geen vies, maar wel
een tijdrovend karweitje!
Daarom waarderen we het heel erg dat de leden van de werkgroep hoofdluis hiervoor tijd vrij
willen maken! Nieuwe leden zijn nog steeds welkom! Opgeven kan bij mw. Verhoeven of bij
de schoolleider.
Het zou fijn zijn als de kinderen geen gel, haarlak, vlechtjes e.d. in hun haar hebben op de
morgens dat de controles plaatsvinden!
Waarom deze controles?
 De ervaring heeft geleerd dat ze een heel effectief middel zijn bij de bestrijding van
het hoofdluisprobleem
Hoe gaan deze controles precies?
 De leerlingen worden in groepjes van twee of drie, buiten het lokaal gecontroleerd. Bij
de kinderen van groep 1 en 2 gebeurt dit gewoon in de klas. Zo is het een beetje
minder ‘eng’!
 Op de leerlingenlijsten worden de bevindingen genoteerd. Aan de leerlingen wordt
geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van hoofdluis of neten bij
zichzelf of klasgenoten.
 Als een leerling hoofdluis heeft wordt dit doorgegeven aan de leerkracht. De de
betreffende ouder(s) worden telefonisch op de hoogte gesteld door een lid van de
werkgroep.
 Vervolgens gaat er, met alle leerlingen uit de groep waarin de hoofdluis is
geconstateerd, een brief mee.
 Na veertien dagen vindt weer een controle plaats in de betreffende groep, om te
kijken of de hoofdluis verdwenen is.
Het kan ook zijn dat u zèlf ontdekt dat uw kind hoofdluis of neten heeft. Meldt dit dan
alstublieft direct aan de leerkracht!
De werkgroep gaat dan zo snel mogelijk de hele groep controleren en op die manier wordt
voorkomen dat de hoofdluis zich verspreidt.
Laten we met elkaar proberen alert te zijn en zo te voorkomen dat hoofdluis een
onbeheersbaar probleem wordt!
Verdere informatie kunt u krijgen bij de coördinator van onze werkgroep, mw. Verhoeven
(tel. 6812323).
Met vriendelijke groet
Namens de werkgroep hoofdluis,
Willemien Verhoeven.

