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Heffen, 10 september ‘19 

 

Beste ouders,  

 

 

Luizen blijven in alle scholen een weerkerend probleem. Zo ook in De Vlieger. Sinds het 

voorjaar van 2017 hebben we actief kriebelteam in onze school. De weerkerende 

controles en bijhorende opvolging door de ouders zorgden voor een sterke terugloop in 

het aantal kinderen dat met kriebelbeestjes op school zat.  

 

Het is belangrijk te benadrukken dat luizen NIET het gevolg zijn van gebrekkige hygiëne, 

maar parasieten zijn die zich via rechtstreeks contact voortbewegen. 

Luizen dragen geen ziekten over, maar zijn wel een bron van serieus wat overlast.  

Reden genoeg om dit ter harte te nemen.   

 

Met de goede resultaten voor ogen willen we ook dit schooljaar terug starten  

met een kriebelteam met als doel vroegtijdig besmettingshaarden de kop in te 

drukken. 

 

Het kriebelteam is bij voorkeur een vaste groep van mensen (minimum 4p.) die 

gedurende een voormiddag na elke vakantie meewerkt aan een schoolscreening. De 

‘stiel’ wordt ter plaatse aangeleerd. Discretie is hierin een voornaam punt. Het 

kriebelteam is gebonden aan de privacywet. 

  

Concreet:  

Een herinnering over de komende controle wordt verspreid zodat gel en kunstwerkjes in 

de haren er die dag niet zijn. 

Na elke vakantie neemt het kriebelteam ieder kind kort uit de klas.  

Na de controle krijgen de ouders een melding via mail met het resultaat en indien nodig 

een behandelingsadvies.  

 

Niet al de vrijwilligers van het eerste uur kunnen zich dit jaar vrij maken. We zijn dus 

dringend op zoek naar nieuwe mensen. Wil je meewerken? Laat het dan zeker weten. 

Meld tevens de weekdag die jou het best lukt.  

 

 

Kriebelige groet,  

 

Geert Mariën  

Directeur  

 

 

Ik, …………………………………. , (groot)ouder van ……………………………….. wens me te  

 

engageren in het kriebelteam. Ik kan me vrij maken op ……………………………. 

 

Mijn contactgegevens: ……………………………..….. 

mailto:info@vbheffen.be
mailto:info@vbheffen.be
http://www.vbheffen.be/
http://www.vbheffen.be/

