Ouderbrief groep 7&8
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!

Het doel van het lespakket
Dit lespakket is bedoeld om de taboesfeer rondom luizen te doorbreken en de communicatie
over luizen tussen kinderen te bevorderen. Veel kinderen schamen zich als zij luizen hebben,
terwijl dit helemaal nergens voor nodig is. In deze les wordt het dialoog over het hebben van
luizen geopend, leren de kinderen, hoe je luizen kunt krijgen en dat je er eenvoudig weer
vanaf kunt komen.

De inhoud van de les
De les bestaat uit een video, een spel en een verwerkingsopdracht. In de video staat het
schamen voor luizen centraal. Aan de hand van deze video bespreken de leerlingen hun
eigen gevoelens over en hun ervaring met luizen. Hoe zou jij je voelen als je luizen hebt?
Moet je je daarvoor schamen? Hoe zou je willen dat andere kinderen op jou zouden
reageren?
Ook denken de leerlingen in tweetallen na of een stelling over luizen waar of niet waar is.
Want kunnen luizen eigenlijk springen? En houden luizen eigenlijk van schone of van vieze
haren? Wat is de beste manier om van luizen af te komen? De les wordt afgesloten met het
bedenken van originele kapsels om de kans op luizen te verkleinen!

Maar ook thuis kun je met je kind verder praten over dit onderwerp. Maak samen de quiz op
de achterzijde van deze brief. Je ontdekt veel handige feiten over luizen, hoe je de kans op
luizen kunt verkleinen en hoe je van luizen af kunt komen! Ga dus snel aan de slag 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

Quiz het luizenleven
Waar of niet waar?
1. Luizen kunnen springen.
2. Wanneer je kind last heeft van hoofdluis, was dan ook al het beddengoed, knuffels
en gordijnen op minimaal 60 graden.
3. Luizen houden vooral van schone haren.
4. Luizen zijn vaak te vinden op warme plekjes, zoals achter de oren, op de kruin, in de
nek en onder de pony.
5. Hoofdluizen kunnen ziektes overbrengen.
6. Een luis kan zich camoufleren aan je haarkleur.

Kies het juiste antwoord of antwoorden.
7. Hoe vaak kun je je kind het best preventief controleren:
a. Dagelijks
b. Wekelijks
c. Maandelijks
8. Wat kun je doen als er hoofdluis heerst in de klas:
a. Extra gel in het haar smeren.
b. Lange haren in een knot, staart of vlecht vastmaken.
c. Een preventief luizenmiddel gebruiken.
d. Preventief kammen tegen luizen.
9. Hoe kun je hoofdluis het best behandelen:
a. Iedere dag kammen met een luizen- of netenkam.
b. Iedere dag kamen met een luizen- of netenkam en een hoofdluismiddel gebruiken.

