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VAN DE CENTRALE LUIZENCOMMISSIE
Landelijke Luizendag 2017
Waarom Luizendag?
De Landelijke Luizendag wordt georganiseerd in de week na
de voorjaars-/krokusvakantie. Waarom? Het doel is om alle
kinderen op 1 moment op 1 dag te controleren op
hoofdluis. Heel Nederland is dan ineens luisvrij. Zou dat niet
mooi zijn? Onderaan deze pagina vind je de folder van de
Landelijke Luizendag met informatie over deze dag en
hoofdluis in het algemeen.
Dit is het plan!
1. Op de maandag na de voorjaars-/krokusvakantie leggen
leerkrachten aan alle leerlingen uit wat hoofdluis is en hoe
je het kunt voorkomen. Alle leerlingen krijgen een folder
van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis mee voor hun
ouders met instructies voor de Landelijke Controle
Hoofdluis, of je ontvangt deze per mail.
2. Op dinsdag gaan alle ouders thuis de kinderen
uitkammen.
3. In die week van 6 maart 2017 (de week van de
Luizendag) worden de kinderen door het luizenteam op
school nog een keer gecontroleerd. Als het goed is wordt er
dan geen enkele luis gevonden. Dus is heel Nederland deze
week Luisvrij!
Kaminstructies
Heb je nooit eerder gecontroleerd. Geen idee hoe dat in
zijn werk gaat? Op de pagina
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
vind je duidelijke kaminstructies.
Hoofdluis gevonden? Geen nood! Met het LSH 5
stappenplan ben je er snel weer vanaf.
Steun het Landelijk Steunpunt Hoofdluis
Luizendag wordt georganiseerd door het Landelijk
Steunpunt Hoofdluis. Het LSH is een onafhankelijke
vereniging en heeft jouw steun hard nodig.
Steun het steunpunt voor 10 euro en ontvang gratis een
fijntandige kam.

PBIS
Hoe is het thuis gegaan met het bespreken van de twee
verwachtingen die de afgelopen maand centraal stonden?
Dat waren “Houdt het leuk en gezellig” en “Ruim je spullen
op”. Veel complimenten aan elkaar kunnen uitdelen? Wij
hopen het van harte!
Zo net voor de voorjaarsvakantie staan weer twee nieuwe
verwachtingen centraal: “Lopen 2 aan 2” en “Wandel met
een doel”. Met deze verwachtingen zorgen wij voor
verantwoordelijkheid in de school én buiten. Want waarom
zij die verwachtingen? Wat levert het op? Wat kunnen wij
er thuis mee? Hoe gaan wij er thuis mee om? Hoe ziet het
er dan precies uit? Erover praten, het goed voordoen en
elkaar complimenteren. Op naar een positieve tijd met
deze twee verwachtingen als onderlegger!

VAN DE DRAAKJES
Bij de Draakjes gaan we van maandag 13 februari tot en
met donderdag 9 maart werken we aan het thema; Wat
heb je aan vandaag.
In ‘Wat heb jij aan vandaag?’ staat kleding centraal.
De kleren van de kinderen zijn
het startpunt van de
activiteiten. De kinderen
verkleden zich voor een
modeshow, ze kijken naar
feestkleding en praten over
hun kleren.
Verder wordt Puk geholpen
zijn koffer in te pakken om te
gaan logeren.
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VAKANTIE
Het is weer tijd voor vakantie. Volgende week is iedereen
vrij. Goed om je heen kijken of de krokussen al bloeien.
Daar heb je dan alle tijd voor. Veel plezier allemaal, met
wat je ook gaat doen!
Maandag 6 maart zijn wij er allemaal weer.

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de tijdelijk overblijfcoördinator Lilian
Lansink 06-38826346.
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