Ouderbrief groep 1&2
Beste ouder, verzorger,
Op school krijgt uw kind deze week les over luizen. Een herkenbaar onderwerp, want in
iedere klas krijgen de meeste kinderen er weleens mee te maken. Dat is niet alleen
vervelend voor henzelf, maar ook mogelijk voor medeleerlingen, leraren en ouders. Toch
hoeft het niet zo erg te zijn. Als je de juiste stappen neemt, ben je er namelijk zo vanaf!

Doel van het lespakket
Dit lespakket is bedoeld om de taboesfeer rondom luizen te doorbreken en de communicatie
over luizen tussen kinderen te bevorderen. In de les wordt de luis besproken in het thema
‘Kriebelbeestjes’. De kinderen leren over het leven en het uiterlijk van een luis, hoe je luizen
kunt krijgen en hoe je er ook weer van af kunt komen.

Inhoud van de les
De les bestaat uit een prentenboek, een spel en een verwerkingsopdracht. Het prentenboek
‘Hop! Luis in galop!’ (ISBN 978-90-5838-978-7) kan aanzet zijn om het hoofdluizenprobleem
bespreekbaar te maken. Hop! Luis in galop! Is een schattig verhaal over een luis die heel veel
houdt van zijn 'stokpaardje'. Kortom een boek over luizen om je de kriebels te lachen.
Ook spelen zij een spel waarbij de leerkracht verschillende feiten en fabels over luizen
vertelt. De leerlingen bedenken of dit waar of niet waar zou zijn. Want kunnen luizen
eigenlijk springen? En houden luizen van schone of van vieze haren? Hoeveel eitjes legt een
luis ongeveer per dag? En waarvoor gebruik je een luizenkam?
De les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht, waarbij de levenscyclus van een luis
behandeld wordt.
Ook thuis kun je met je kind verder praten over dit onderwerp. Ga samen aan de slag met de
kleurplaat op de achterzijde van deze brief en maak luizen bespreekbaar!
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of handige instructievideo’s bekijken, ga dan naar
Prioderm.nl.
Met vriendelijke groet,
KlasseTV

Hoofdluis: de feiten
Hoofdluis...
...komt alleen voor op de hoofden van mensen;
...kan iedereen overkomen, kinderen én volwassenen;
...heeft niets te maken met een slechte hygiëne;
...is niet schadelijk, maar kan wel voor veel ongemak zorgen;
...insect met 6 poten, 3 mm, grijsblauw tot roodbruin (als deze bloed heeft opgezogen);
...voedt zich met mensenbloed;
...vaak te vinden achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony;
...legt 4-8 eitjes (neten) per dag;
...kan niet springen, loopt over van hoofd naar hoofd.

