
Beertje Anders

Beertje Anders heeft Luis!



Beertje Anders zit op school en heeft jeuk, hij zit 

heerlijk te krabbelen.



Als hij thuis komt zit hij te kleuren en heeft hij ook jeuk, 

hij zit heerlijk te krabbelen.



in no gH

Moeder is aan het koken als Oma Beer op visite komt.



in no gH

“Wilt u mee-eten, Oma?", Vraagt Moeder Beer.



in no gH

Oma Beer zegt: "Graag, en kan ik je nog helpen?” Moeder

Beer zegt: "Nee hoor, ik ben bijna klaar. Ga maar lekker bij

Beertje Anders zitten die vindt dat vast gezellig”.



Goed

"Hallo mijn lieve Beertje, hoe was het op school?” 

Vraagt Oma Beer. "Goed", zegt Beertje Anders 

terwijl hij zit te krabbelen.



"Heb je jeuk?", vraagt Oma Beer.

"Ja, daarom krab ik!", zegt Beertje Anders. 



Goed

"Laat mij eens kijken”, zegt Oma Beer.



Als Oma Beer het hoofd van Beertje Anders bekijkt zegt

ze plotseling: “O, ik zie het al. Je hebt hoofdluis!"



Beertje Anders schrikt en zegt: "Wat, heb ik luizen?

Wat is dat?"



"O, dat kan elke beer krijgen!”, zegt Oma Beer.



O jee

"Mam, ik heb luizen!", zegt Beertje Anders tegen 

Moeder Beer. “O jee, o jee", zegt Moeder Beer.



"Waarom schrikt u? Is het zo erg?", vraagt Beertje 

Anders. "Nee, het is niet erg, het is alleen wel heel veel 

werk.", zegt Moeder Beer. 



"Ik zal je wel helpen", zegt Oma Beer. "Helpen met 

wat?", vraagt Vader Beer die juist thuis komt.



"Ik heb luizen", brult Beertje Anders.



Vader Beer zegt: "Oh? Maar we gaan toch eerst wel eten 

want ik heb bere honger, dan gaan we daarna aan de slag”.



Na het eten gaat iedereen direct aan het werk.

Vader Beer gaat een middeltje halen tegen luizen.



Oma kamt de haren van Beertje Anders met een

luizenkam en haalt er kleine beestjes uit; de luizen.



Moeder verschoont het bed en alle kleren moeten in de

was. En alles wat ze niet uitwast gaat in plastic tassen.



Beertje Anders krijgt een middeltje in zijn haar en

dan gaat hij naar bed. Morgen moet zijn haar gewassen

worden en wordt hij weer gekamd. 



Ook bij Vader en Moeder Beer vindt Oma luizen!



Vader Beer belt de juf van school! ”O jee, o jee”, 

zegt Beer Juf.



Op school vertelt Beer Juf iets over luizen en neten.

Bijna elke beer krijgt er wel eens mee te maken.



Haar van Beer 1

Haar van Beer 2

Een luis

Een luis wandelt graag van de ene naar de andere Beer.

Dit doet hij ook vaak via de kleding of bijvoorbeeld de

bank of het bed.



Haar van Beer 1

Haar van Beer

LuisNeten

Ze jeuken doordat ze in het berenvel een beetje bloed

drinken. En ze leggen eitjes die neten genoemd worden.



Alleen al door aan de luizen te denken zitten alle 

Beertjes nu te krabbelen.



Daarna krijgen alle Beertjes een briefje mee naar huis.

En zegt Beer Juf: “Volgende week hebben we 

luizencontrole. Prettig weekend.”



'O jee, o jee", zeggen alle beren, "Er zijn weer luizen".



Veel ouders gaan direct controleren en sommigen vinden

luizen. Maar er zijn ook beren die dat niet doen! Een

beetje dom!



Een week later is er luizencontrole op school.

Veel beertjes vinden het spannend.



"Ook al vinden we luizen dan vertellen we het niet aan 

jullie!", zegt Oma Beer. "Beer Directeur belt jullie 

ouders en die gaan er dan iets aan doen."



Er zijn meer boekjes verkrijgbaar van

Beertje Anders www.beertje-anders.nl

Einde
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