
 
 

Informatie van de luizenwerkgroep: 

 

Wat te doen als u luizen vindt bij uw kind: 

Wanneer u luizen vindt in het haar van uw kind, is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk 

meldt op school. Dat kan bij de leerkracht van uw kind, de directeur of bij de 

hoofdluiscoördinator Elles Groot (moeder van Eva en Mia Hoebe). 

 

Zodra de melding binnen is zal de klas van uw kind zo snel mogelijk gecontroleerd worden 

om verdere verspreiding te voorkomen. Er zal dan 2 weken na de eerste controle van de klas 

nog een nacontrole volgen, dit ook weer om verdere verspreiding te voorkomen. 

 

Het is zeer belangrijk om hoofdluis te melden op school, ook als u uw kind al heeft 

behandeld. Er is namelijk altijd de kans dat er meerdere kinderen in de klas zijn met 

hoofdluis, en het is daarom belangrijk zo snel mogelijk te handelen om te zorgen 

dat alles zo snel mogelijk onder controle is. 

 

Heeft u kind hoofdluis of heeft u vragen, kunt u Elles daar altijd over aanspreken. 

Tel: 072-5053534. 

E-mail: cmgroot@hetnet.nl 

 

Luizencontroles op school: 

De Willibrordschool heeft een luizenwerkgroep. Deze groep bestaat uit een team van ouders 

die op de eerste  schooldag na elke schoolvakantie alle kinderen controleren op luizen. 

Als er luizen gevonden worden zullen de ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden 

gebracht door de coördinator. 

De kinderen van de klas waar luizen worden gevonden krijgen dan een briefje mee 

waar op staat dat er nog een nacontrole volgt. 

 

LINK:  www.hoofdluizen.nl 

Hierop staat veel info en handige tips. 

 

Wilt u ook wel wat voor de school betekenen en heeft u na de vakanties op 

maandag tijd om ‘s ochtends een uurtje te komen helpen, geef dat dan door aan Elles of aan 

de leerkracht. Want, hoe meer hulp hoe beter. 

 

Namens de luizenwerkgroep, 

  Elles Groot. 
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