Protocol hoofdluis
De ouders, verzorgers van de kinderen van CBS De Regenboog
Beste ouders, verzorgers,
Zoals u weet worden de kinderen op onze school na elke vakantie op hoofdluis
gecontroleerd. Hier is een protocol voor opgesteld, zodat de gang van zaken voor
iedereen duidelijk kan zijn.
Wat zijn de spelregels:
1. In iedere groep zijn er 2 ouders die de kinderen na een vakantie op
hoofdluis controleren.
2. Stel; er wordt bij een kind hoofdluis geconstateerd, dan worden de
ouders/ verzorgers van het kind direct door de leerkracht van de groep
op de hoogte gesteld. De ouders/ verzorgers zijn verplicht het kind zo
snel mogelijk op te halen om het te behandelen. Na de behandeling
kunt u uw kind gewoon weer naar school brengen.
3. De groep waarin het kind zit, is verplicht de jassen 2 weken in een tas
aan de kapstok te hangen, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een
luizencape..
4. Na die 2 weken zal de groep opnieuw gecontroleerd worden op hoofdluis.
5. Kinderen kunnen overal hoofdluis oplopen. Het heeft ook niets te maken
met de verzorging van een kind . Het is zelfs zo dat hoofdluis graag in
schoon gewassen haren zit. Toch schaamt men zich er vaak voor. Dit
willen wij doorbreken. We zullen er dan ook streng op toezien dat een
kind waarbij hoofdluis is geconstateerd niet geplaagd wordt.
6. Het liefst hebben we uiteraard dat er nooit iemand naar huis gestuurd
hoeft te worden. Door zelf uw kind regelmatig te controleren kunt u hier
aan meewerken.
7. Er is één contactpersoon waar u met uw vragen terecht kunt en dat is juf
Kim Bouman.
8. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind wordt gecontroleerd, dan
kunt u dit doorgeven. Als wij niets van u horen, dan gaan we ervan uit
dat u toestemming verleent en de eventuele consequenties aanvaart.
Vriendelijke groeten,
Mede namens het team,
Huib Wilkes

BEZOEKADRES
Eiberplein 3
2661 BP

Bergschenhoek

Telefoon

010 5214017

e-mail

cbsderegenboog@planet.nl

