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Mededelingen van de directie
Na de herfstvakantie is er iets gewijzigd in
het rooster van Mijnheer René. Hij is nu op
maandagmiddag, dinsdagmiddag en
woensdagochtend op school.
Als mijnheer René er niet is nemen juffrouw
Lieke en juffrouw Esther de taken van
mijnheer René over en zijn zij voor u als
ouders het aanspreekpunt.
Ons eerste Jeelo-project “Omgaan met
elkaar” is in de groepen 3 tot en met 8
opgestart. Via Klasbord wordt u op de
hoogte gehouden van alle activiteiten en
onderwerpen die aan bod komen.

Schoolbibliotheek

bloed. Dus nee, ze veroorzaken ook geen
bloedarmoede. Wel veroorzaakt dat zuigen
van bloed de jeuk. Dat komt door een speciaal
stofje in het speeksel van een luis. Van 1 luis
zul je niet direct jeuk krijgen maar als het er
meer worden dan begint de jeuk.
Hoofdluis kunnen we niet krijgen van dieren.
De luis die op bijvoorbeeld een kat leeft lust
geen mensenbloed en andersom lust de luis
van de mens geen kattenbloed. Dus de
besmetting vindt plaats van mens op mens.
Beter gezegd van haar tot haar. Luizen kun je
dus alleen krijgen van iemand anders met
hoofdluis. De luizen lopen van het ene hoofd
naar het andere, ze springen en vliegen niet.
Ook verplaatsen ze zich niet via kleding,
beddengoed of knuffels.

Bij de meeste mensen gaat het al kriebelen als
er alleen nog maar gesproken wordt over
hoofdluis. Maar wat is een hoofdluis, wat doet
het en hoe ‘besmettelijk’ is hoofdluis? Er gaan
nog veel verhalen de ronde over hoofdluis die
eigenlijk niet kloppen, maar wel bij veel mensen
onrust veroorzaken.

Hierbij komen we bij de grootste fabel die er
rondgaat: dat je luizen kunt krijgen via kleding
beddengoed, knuffels, etc.. Er werd altijd
gezegd dat je alles moet wassen als je kind
hoofdluis heeft, het liefst op 60 graden. De
besmettingsweg van de luis vindt alleen plaats
door direct haar-haar contact. De rol van
overdracht via kammen, mutsen, jassen,
petten, sjaals, koptelefoons, knuffels en
beddengoed is nooit wetenschappelijk
aangetoond. Een luis heeft namelijk een
vochtig plekje en bloed nodig om te leven. Dit
is niet te vinden op kleding, waardoor de luis
zal uitdrogen/verhongeren en sterven. Tuurlijk
kan je hoofdluizen vinden op kleding etc.,
maar deze luizen zijn meestal dood, ziek, oud
of aangetast en spelen een verwaarloosbare
rol in de besmettelijkheid. De grote
schoonmaak hoeft dus niet gestart te worden
als een kind hoofdluis heeft.

Het oudste fabeltje is wel dat hoofdluis alleen
op schoon haar voorkomt. Het maakt voor de
luis niet uit of het haar schoon, vet of vies is.
Een luis houdt van warme, vochtige, donkere en
behaarde plekjes (onder de pony, achter de
oren en in de nek). En als ze eenmaal zo’n plekje
gevonden hebben dan houden ze zich in leven
door het zuigen van minimale hoeveelheden

Nog een fabel is dat de luizenshampoos niet
werken. Als er na behandeling nog levende
luizen gevonden worden komt dit vaak door
onjuist gebruik van de middelen. Wat het
beste helpt is een middel waarin ‘dimeticon’
zit. Deze stof maakt een vlies om de luis en
neet en zorgt ervoor dat deze stikken. Dus let
er op dat dit stofje erin zit.

Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele ouders
die op donderdagmiddag willen helpen bij het
uitlenen en innemen van de boeken in onze
schoolbibliotheek. Je bent ongeveer 1 keer per
zes weken aan de beurt.
Heb je belangstelling, meld je dan even aan op
het volgende mailadres:
info.schittering@dewaarden.nl

Hoofdluis feit en fabel

Wat ook goed helpt is elke dag het haar
kammen met een stofkam. Zo kam je de luizen
eruit en de neten kun je losweken door er met
azijn langs te gaan. Kaal scheren is ook een
optie maar deze wordt zelden nog toegepast.
Als er na controle alleen neten in het haar te
vinden zijn dan heb je niet direct hoofdluis. Je
hebt het wel gehad want wat was er eerder het
kip of het ei… Na behandeling kunnen de dode
en lege neten nog maanden blijven zitten. Dit
komt omdat de vrouwelijke hoofdluis haar
eitjes (neten) aan de haren vlak bij de
hoofdhuid legt. Ze kit ze als het ware vast met
een niet in water oplosbare kitstof. Neten
groeien met het haar mee (ongeveer 1 cm per
maand), dus hoe verder de neet van de
hoofdhuid af is, hoe langer geleden deze gelegd
is en hoe langer geleden de infectie heeft
plaatsgevonden. Neten die enkele centimeters
van de hoofdhuid af liggen, zijn lege of dode
neten.

Kalender:

Hoofdluis uitbannen is niet mogelijk maar door
vaak te controleren en gelijk te behandelen,
wordt de duur van besmetting korter en
hebben de kinderen er minder last van.
Voorkomen kunnen we het niet maar in de
hand houden wel!!












Bronnen:
RIVM (hoofdluis richtlijn)
Kriebel Kriebel Kriebel!
Het mag uit voorgaand stukje duidelijk zijn dat
het controleren op luizen erg belangrijk blijft.
Dit doen wij op school elke woensdagochtend
na een vakantie. Wij zijn dringend op zoek naar
hulp bij het kriebelen! Wil jij weten wat inhoudt
of je aanmelden om te helpen kan dit bij MarieAntoinette van Gastel of een van de
leerkrachten. marieantoinette.vangastel@bms.com





Donderdag 23 november 2017
verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 3 van het
schooljaar 2017-2018
Op maandag 6 en dinsdag 7 november
presentaties project Vakwerk
Meesterwerk

Vanaf woensdag 8 november
worden de bestelde
kinderpostzegels door de
leerlingen van groep 7-8 bezorgd
Maandag 13 november komt de
schoolfotograaf op school
In de week van 20 t/m 24
november staan de 10-minuten
gesprekken gepland over het
eerste rapport. Een uitnodiging
volgt nog
Op vrijdag 24 november krijgen de
kinderen hun eerste rapport mee
naar huis
Dinsdag 5 december brengt
Sinterklaas een bezoekje aan De
Schittering
Woensdag 6 december is er een
studiedag voor het personeel van
de Schittering. De leerlingen zijn
deze dag vrij

