Hoofdluis controleren
Met Flip de beer
Flip gaat mee naar school waar de hoofden gecontroleerd worden op hoofdluis. Als je
hoofdluis hebt moet je een speciale shampoo gebruiken.
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪
Vandaag ben ik op bezoek in de klas van juffrouw Margreet.
Je hebt wel een heel speciaal moment uitgekozen om bij ons te zijn, want wij krijgen de
luizenmoeder op visite, die komt controleren of de kinderen geen luizen op hun hoofd
hebben. Zou je dat wel eens willen zien?
Oh. Ja, natuurlijk! Nou, daar komt de mama al. Ik kom vandaag te kriebelen. Kriebelen?
Nou ben ik natuurlijk weer het eerste aan de beurt, dat is altijd zo Flip. En ik begin bij de
juf. Ja, de juf wordt altijd het eerst gekriebeld en die vindt dat hartstikke lekker!
En dan kijken we vooral bij de oren, want dat vinden ze altijd een lekker plekje. Ik heb nog
nooit luizen gehad. Nu ga ik even kijken, nu in de nek. Echt nooit hoor. Het lijkt me gek,
gekriebel op je hoofd.
Hoofdluisjes komen in je staart, ze komen in vlechtjes, eigenlijk in alle soorten haren. En ze
zijn vooral het allerliefst in heerlijke schone haren. Lekker schoon gewassen. Dat is
helemaal goed. Dat vinden ze heerlijk.
En Jens, mag ik bij jou ook even kriebelen? Nou, ik heb ook best schone haren. Dat haar,
kan je dan wel kriebelen? Ja hoor, daar kriebelen we gewoon doorheen. In je nek. En…?
Nu ben ik helemaal klaar. Niks gevonden zeker hè? En dan kan ik het heel goed zien. Ik zie
helemaal niks. Ja, ik zie haren. Het is helemaal mooi. Maar ik zie geen luizen. Achter jouw
oren. Nou, dat is helemaal goed.
Dan gaan we eens kijken of Flip misschien ook hoofdluis heeft. Nee, natuurlijk niet! Nou
Flip, ik wil jou wel even kriebelen, mag dat? Ja, je mag wel even kriebelen. Dan begin ik bij
je oortjes. Ja, doe maar. Hè, achter zijn oortjes goed kijken. Huu, dat kriebelt! Oho, wat zie
ik daar nou? Wat, wat?! Ik zie een heel klein luisje! Een luis?! En een eitje. Oh Flip. Een
eitje?!
Zal ik eens even goed met de kam kijken? Ja. Want ik heb de kam meegenomen. Maar hè,
heb ik luizen?! Flip heeft hoofdluis, dan moeten we altijd even kijken.
Ja, dat kan je heel goed hier zien met de kam. Nou, dan moet je in bad Flip, want dan
moeten we shampoo en lotion, en dan gaan ze allemaal weer weg. Oh. Ja. Nou, dat vind ik
niet erg hoor. Maar dan moet je wel in bad. Ja, ik houd van water! Nou, zet het badje maar
op tafel. Zo, dat is mooi. Nou, een lekker badje. Oehoe, het is wel koud water hoor!

Nu gaan de shampoo op zijn haartjes doen. Oh, die Flip. Speciale shampoo. Een klein beetje,
want dan kan je voor de volgende keer ook gebruiken hè. Shampoo tegen de luizen. Doe er
maar op hoor! Ik wil geen luizen meer!
Amy houdt ‘m goed vast en Annemiek, die gaat helemaal goed achter zijn oortjes smeren.
Uitsmeren, ook achter mijn oren, want dat… Want daar zitten ze zo graag hè, die
hoofdluisjes. Ja, dat vinden ze lekker, achter mijn oren en ik vind het niet lekker!
Ik denk dat ie net klaar is. Smeer maar goed in. Ja. Oh, ah, hè, hè, hoeh, hè. Hij moet
eventjes onder water. Ik denk dat hij het nou niet meer zo lekker vindt. Oewah. Hè. Zo.
Helemaal schoon. Ja, lekker. Zijn ze weg nu? Okay, nou. Zijn ze weg?
Dankjewel Annemiek. Ja, dankjewel Annemiek. Dat je de hoofdluisjes eruit hebt gehaald,
dankjewel Amy. Dankjewel Amy.
Dat was de wasbeurt. Ik ben helemaal schoon!
Tot de volgende keer!
Ja, tot de volgende keer!

