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Beste ouder,

Drodzy Rodzice,

Er zijn luizen op onze school. Heel wat kinderen hebben er last van. Controleer
daarom ook het haar van jouw kind.

W naszej szkole pojawiły się wszy. Wiele dzieci ma wszy, więc prosimy o
sprawdzenie włosów swojego dziecka.

Hoe controleer je het haar van je kind?
 Kam het haar van je kind één keer per week met een luizenkam.
 Doe dat met de nat-kam-test. Lees de uitleg met foto’s.

Jak sprawdzać włosy?
 Raz w tygodniu czesać włosy dziecka grzebieniem do wyczesywania wszy.
 Zastosować „test mokrego grzebienia”. Prosimy przeczytać objaśnienia i
zapoznać się ze zdjęciami.

Heeft jouw kind luizen?
 Start vandaag nog een behandeling. Want luizen verspreiden zich snel,
op school en thuis.
 Vraag raad aan huisarts of apotheker.
 Laat aan de school weten dat je de luizen aanpakt.
Heeft jouw kind alleen neten? Neten zijn kleine witte eitjes waar
luizen uitkomen.
 Controleer het haar van je kind één keer per week met een luizenkam.
Doe dat met de nat-kam-test. Lees de uitleg met foto’s.
 Gebruik geen producten om luizen te doden, want je kind heeft geen luizen.
 Laat aan de school weten dat je de neten aanpakt.
Heeft je kind geen luizen en geen neten?
 Gebruik geen producten om luizen te doden, want je kind heeft geen luizen.
 Controleer het haar van je kind één keer per week met een luizenkam.
Doe dat met de nat-kam-test. Lees de uitleg met foto’s.

Gdy dziecko ma wszy:
 Jeśli tak, należy od razu rozpocząć leczenie, ponieważ wszy głowowe szybko
się rozprzestrzeniają w szkole i w domu.
 O pomoc możecie poprosić lekarza rodzinnego lub farmaceutę.
 Powiadomcie szkołę, że usuwacie wszy.
Gdy dziecko ma tylko gnidy: Gnidy to małe białe jajeczka, z których
wykluwają się wszy.
 Raz w tygodniu sprawdzać grzebieniem do wyczesywania wszy, czy dziecko
nie ma wszy. Wykonać „test mokrego grzebienia”. Prosimy przeczytać
objaśnienia i zapoznać się ze zdjęciami.
 Nie używać produktów przeznaczonych na wszy, ponieważ dziecko nie ma wszy.
 Powiadomcie szkołę, że usuwacie gnidy.

Contacteer ons gerust met vragen en opmerkingen.

Gdy dziecko nie ma ani wszy, ani gnid:
 Nie używać produktów przeznaczonych na wszy, ponieważ dziecko nie ma wszy.
 Raz w tygodniu sprawdzać grzebieniem do wyczesywania wszy, czy dziecko
nie ma wszy. Wykonać „test mokrego grzebienia”. Prosimy przeczytać
objaśnienia i zapoznać się ze zdjęciami.

Telefoneer naar ....................................................................................................................................

W razie pytań i uwag prosimy o kontakt.

Of vraag advies aan je huisarts of apotheker.

Nasz telefon:...........................................................................................................................................

(naam juf, kriebelteam of clb medewerker en telefoonnummmer).

Bedankt voor jouw medewerking,
De schooldirectie

(naam juf, kriebelteam of clb medewerker en telefoonnummmer).

Można o pomoc poprosić lekarza rodzinnego lub farmaceutę.
Dziękujemy za współpracę.

(contactgegevens)

Zarząd szkoły

(contactgegevens)

www.klasse.be/ouders
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Aan alle ouders:

Do wszystkich rodziców:

Weg met de luizen op onze school? Dat kan alleen als alle ouders meedoen en
het haar van hun kind controleren.

Pozbycie się wszy z naszej szkoły będzie możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy rodzice
będą sprawdzać dzieciom włosy.

Vul de vragen in
Bezorg dit briefje terug aan de school, ten laatste op.....................................................

Prosimy wpisać pytania
List ten prosimy wysłać do szkoły najpóźniej do...............................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(dag en datum, eventueel de naam van de juf of meester)

(dag en datum, eventueel de naam van de juf of meester)

Naam en voornaam van jouw kind(eren): . ................................................................................

Nazwisko i imię dziecka (dzieci): . ..................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Klas: ..........................................................................................................................................................

Klasa: ........................................................................................................................................................

Vraag 1:
Ik heb de haren van mijn kind gecontroleerd
❍ ja
❍ neen

Pytanie 1:
Sprawdziliśmy włosy naszego dziecka
❍ tak
❍ nie

Vraag 2:
Ik heb in het haar van mijn kind luizen of neten gevonden
❍ ja
❍ neen

Pytanie 2:
Znaleźliśmy wszy lub gnidy
❍ tak
❍ nie

Vraag 3:
Ik heb de haren behandeld met
❍ een product om luizen te doden. Naam product: ...........................................................
❍ de nat-kam-test

Pytanie 3:
Zastosowaliśmy
❍ produkt likwidujący wszy; nazwa produktu: . ...................................................................
❍ „test mokrego grzebienia”

Naam en handtekening van de ouder of opvoeder:

Nazwisko i podpis rodzica lub opiekuna:

www.klasse.be/ouders

