Beste ouders,
Vanmorgen hebben wij tijdens de luizencontrole hoofdluizen gevonden bij uw kind.
Wij hebben daarop gelijk actie ondernomen door het kind te behandelen met een anti
luizenlotion, XT-luis, dat de luizen en neten verstikt. Dit moet 8 uur blijven zitten. Daarna
grondig uitspoelen met shampoo.

Wat thuis te doen bij luizen:
1. Elke dag 2x KAMMEN met een luizenkam! Dit is echt het meest belangrijk om er zo
spoedig mogelijk vanaf te komen. TIP: Als je een verbandgaasje op de luizenkam schuift kan
je het nog beter zien.
2. De behandeling na 7 dagen herhalen. Gebruik een ruime hoeveelheid lotion.
3. Beddengoed wassen op 60 graden, knuffels, gedragen kleding e.d. in een dichtgeknoopte
vuilniszak of in de vriezer. De berichten zijn nu dat het niet meer nodig is, maar aangezien
wij werken met een verstikkend middel en geen gif, raden wij aan om het wel te doen.
4. Graag een(half) flesje XT-luis lotion op school aanvullen. (Jumbo, drogist, of apotheek)
5. Kijk even op internet voor meer info over deze lastige kriebelbeestjes.
Heel veel succes met het bestrijden van de hoofdluis. Het is misschien nu even lastig en
vervelend, maar echt noodzakelijk om verdere verspreiding op school of elders tegen te
gaan.
Spreek ons gerust aan als je vragen hebt, of voor meer tips.
Namens het luizenteam,
Marieke Kreuger (Anniek, Meike en Sophie)

Beste ouders,
Tijdens de controle vanmorgen zijn er bij enkele kinderen hoofdluizen gevonden.
Wij hebben daarop gelijk actie ondernomen door het kind te behandelen met een anti
luizenlotion, XT-luis, dat de luizen en neten verstikt. De betreffende ouders zijn op de hoogte
gebracht.

Wij zouden het fijn vinden als jullie thuis met enige regelmaat ook het hoofd van je kind
willen controleren op de aanwezigheid van hoofdluizen. Zeker de komende tijd. Dit om
verdere verspreiding tegen te gaan.
Vind je een luis?
1. Behandel je kind direct met een anti-luizenmiddel. Op school gebruiken we XT-luis lotion.
2. Daarna ELKE DAG KAMMEN met een luizenkam!
Dit is echt het meest belangrijk om er zo spoedig mogelijk vanaf te komen!
TIP: Als je een verbandgaasje op de luizenkam schuift kan je het nog beter zien. TIP:
Gebruik crème spoeling om het haar goed door te kammen. (vooral bij lang haar.
3. De behandeling na 7 dagen herhalen. Gebruik een ruime hoeveelheid lotion.
4. Beddengoed wassen op 60 graden, knuffels, gedragen kleding e.d. in een dichtgeknoopte
vuilniszak of in de vriezer. De berichten zijn dat het tegenwoordig niet meer nodig is,
maar wij raden aan om het toch wel te doen.
5. Vergeet niet de rest van het gezin te controleren.
6. Kijk even op internet voor meer info over deze lastige kriebelbeestjes. En tips om ze
misschien te voorkomen.
7. Laat het weten op school of aan ons luizenteam
Luizen zijn helaas een veel voorkomend probleem dat ons allemaal kan overkomen. Ook
volwassenen en tieners, kinderen met vieze of schone haren, dikke of dunne haren…
De een is er gevoeliger voor dan de ander. Het is gewoon pech. En daarna een kwestie van
de juiste aanpak. Dus heeft je kind luizen, doe je best om ze te bestrijden.
Want niemand wil hoofdluizen, maar geef ze ook niet door aan een ander.
Spreek ons gerust aan als je vragen hebt, of voor meer tips.
Namens het luizenteam,
Marieke Kreuger (Anniek, Meike en Sophie)

