Steve JobsSchool De Ark
Bezoekadres: Elbestraat 4, Heemskerk
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Heemskerk, datum (zie datum e-mail),
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bij een of enkele leerlingen in stamgroep …. (zie e-mail) is hoofdluis geconstateerd.
Ouders van leerlingen die het betreft worden persoonlijk benaderd. Wij vinden het
van belang u hiervan op de hoogte te stellen. Omdat onze leerlingen elkaar in
verschillende samenstellingen tegenkomen, sturen wij deze brief ook naar de
andere stamgroepen.
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig.
Wij vragen u om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren
te (laten) controleren op hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes)
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de school en behandeling te
starten.
Hieronder enkele aandachtspunten:


Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft
tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.



Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone
crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is even
effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt naast het
kammen middelen met malathion, dimeticon of permetrine gebruiken die
verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek.



Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen
hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.



Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, jassen en het stofzuigen
van de auto zijn niet meer verplicht omdat overdracht via beddengoed e.d.
nooit wetenschappelijk is aangetoond. Kammen, kammen, kammen is de enige
manier om de luizen écht weg te krijgen.



Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.



Als u nog vragen heeft, kunt u
bellen met de school of met de



verpleegkundigen JGZ van GGD

folder van het RIVM van onze

Kennemerland: 0900 – 0400682
(7,5

eurocent

per

website (www.arkheemskerk.nl)

gesprek).

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Download de complete hoofdluis-

onder

Ouders,

Algemene

documenten.


Bekijk een filmpje van het RIVM
op

Youtube

http://bit.ly/hoofdluisfilm
Dhr. Benjamin J. Pel
Directeur Steve JobsSchool De Ark

via

