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Luizencontrole  

Vanwege Covid maatregelen vinden de luizencontroles niet plaats op school. 

Dit wil niet zeggen dat kinderen mogelijk geen last van hoofdluis zouden 

kunnen hebben. We willen u verzoeken uw kind wekelijks te controleren. Via 

onderstaande link kunt u meer informatie vinden over het waarom en hoe u dit kunt doen.  

 

Hoofdluis: herkennen en behandeling (+ Tips) - Zorgwijzer 

 

Hoe controleer je hoofdluis?Regelmatige controle (1 keer per week) op hoofdluis bij je kind is belangrijk. Een 

vroege ontdekking kan namelijk voorkomen dat de luis zich kan voortplanten (Chapman & Dooley, 2012). 

Op die manier zijn de luizen (als het goed is) binnen enkele dagen helemaal weg. De beste manier om te 

controleren is: 

1. Om in het daglicht te kijken op het hoofd. 

2. Gebruik (bij voorkeur) witte, latex handschoenen 

3. Controleer het gehele kapsel, maar vooral achter de oren, in de nek, dicht op de hoofdhuid en in 

de staart/pony (bij vrouwen). 

4. Als het kind vaak aan het hoofd zit/jeukt, kan dit ook duiden op de hoofdluis. 

5. Bij constatering van 01hoofdluis is het belangrijk om ook jezelf en leden van het gezin te controleren. 

6. Meld hoofdluis daarnaast aan de leerkracht op school, de sportvereniging en/of de naschoolse 

opvang. 

 

 krentenbaard - Impetigo 
In een aantal groepen zijn er leerlingen die krentenbaard hebben. De huidige regelgeving is dat als uw kind 

beperkte klachten heeft het naar school toe kan en mag. Medisch gezien is er geen reden om uw kind thuis 

te houden. Krentenbaard is besmettelijk totdat de wondjes zijn ingedroogd of genezen. Vaak krijgen 

anderen in het gezin of op school ook krentenbaard, omdat krentenbaard zo besmettelijk is. Meestal 

hebben meer kinderen in de groep (school of dagverblijf) de bacterie al bij zich, ook al is er niets bijzonders 

aan ze te zien. Mochten in één groep drie kinderen deze ontsteking hebben vragen we de ouders van 

deze kinderen wel hun kind thuis te houden totdat de wondjes ingedroogd zijn. 

Vanwege fysiek contact zullen deze kinderen niet deelnemen aan de gymlessen. 

Invallers 
We merken nu al dat het heel lastig is om invallers te vinden in het geval van afwezigheid van 

medewerkers. Kent u iemand die ons mogelijk, bij noodzaak, uit de brand kan helpen? Wilt u hen verzoeken 

contact met ons op te nemen.   

IKC ontwikkeling: Klik hier om de presentatie van afgelopen dinsdag terug te kijken. 

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis
https://youtu.be/vyy0VteJw1E
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Bericht van de ijsclub St. Pancras 

Beste jongens en meisjes (en natuurlijk de ouders). 

De zomervakantie is al weer achter de rug. En, al is het nu nog prima weer, we gaan de herfst en de winter 

weer tegemoet. Na zo’n mooie zomer is er altijd  een grote kans dat die 

gevolgd wordt door  een strenge winter met behalve sneeuw, ook ijs, net als 

vorig jaar. En hoe leuk zou het zijn als je dan kunt schaatsen! 

IJsclub Sint Pancras organiseert ieder jaar schaatslessen voor kinderen van 

groep 3 tot en met groep 8 op IJsbaan De Meent (u kunt alleen kinderen 

inschrijven die op 1 juli 6 jaar zijn). Het gaat om 11 lessen op de 

zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur vanaf 9 oktober. 

De lessen worden gegeven door ervaren lesgevers die dit geheel vrijwillig 

doen omdat ze zelf het schaatsen zo leuk vinden.  

Ze willen jullie graag het plezier voor het schaatsen doorgeven. En, als je 

een goede techniek hebt wordt schaatsen zoveel leuker, dus daar wordt 

ook zeker aan gewerkt.  

Bij de jongste groepen worden veel lessen met spelletjes gedaan en in de volgende groepen, als je al 

aardig kunt schaatsen, doen we, behalve oefeningen, ook wedstrijdjes met elkaar. In de laatste 2 lessen 

wordt het examen afgenomen en aan het eind hebben we een feestelijke diploma-uitreiking. 

We zouden het heel leuk vinden als je ook bij ons komt schaatsen. 

 

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier welke is te downloaden via de site van de ijsclub: 

www.ijsclubsintpancras.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ijsclubsintpancras.nl/

