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Agenda 

De ThuisBieb 

De gebouwen zijn gesloten, maar de bibliotheek is online 

gewoon open. Via de ThuisBieb-app zijn 100 e-books 

voor iedereen beschikbaar – ook voor mensen die géén 

lid zijn van de Bibliotheek. Je vindt er populaire en 

minder bekende boeken, ook voor de jeugd. Bekijk hier 

de gratis ThuisBieb- app. 

Onze website 

Tot ons genoegen zien we, dat onze website 

taalcoachingcapelle.nl steeds beter bezocht wordt. 

Hij staat dan ook boordevol informatie en nuttige tips. 

Zeker nu we zo afhankelijk zijn van digitale technieken, is 

hij een onmisbaar hulpmiddel voor de taalcoach.  

Kijkt u nooit? Probeer het eens! Inloggen voor het 

taalcoachplein gaat met een gebruikerscode. Bent u die 

vergeten, dan kunt u die bij ons opvragen. 

We gaan nu ook proberen de boel wat interactiever te 

maken, door het forum nieuw leven in te blazen. Wij 

houden u op de hoogte!   

De lokale middenstand heeft het moeilijk 

Wij steunen graag onze partner en huisgenoot Brownies 

& downieS. U ook? Verwen moeder, iemand anders of 

uzelf met moederdag!  

 
 
Vanaf heden ook uw lunch thuisbezorgd door 
Brownies & downieS!! 

HBMT webinars: 

12 mei Iedereen actief - Actieve werk-vormen 

10 juni Spreektaal 

Onze Praathuizen en andere groepsactiviteiten gaan 
tot nader order niet door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beste collega’s, 

We leven in een vreemde tijd. Gedisciplineerd houden 

wij ons aan de door de overheid gestelde maatregelen 

en ontzeggen ons daarmee allerlei geneugten en 

vrijheden. Zo ook onze taallessen. We zijn blij, dat 

meerdere taalcoaches en hun leerlingen de weg naar 

“taalcoaching op afstand” gevonden hebben en we 

hopen natuurlijk, dat dit aantal nog gaat stijgen! 

Ter voorbereiding op een versoepeling van de 

maatregelen, maken de bibliotheek en wij ondertussen 

plannen om straks volgens het “nieuwe normaal”, of 

liever: “het tijdelijke abnormaal”, weer in de bieb en 

wijkcentra van start te gaan. Wij kunnen natuurlijk 

nauwelijks wachten, maar zullen geduldig moeten zijn. 

Op onze website kunt u alle informatie vinden over 

“taalcoaching op afstand”. Komt u er niet uit? Stel uw 

vraag dan aan bestuur@taalcoachingcapelle.nl  

Zorg alstublieft goed voor uzelf! 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/39489/330259/9ddd1d9016822573f097618c/12864
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/39489/330259/9ddd1d9016822573f097618c/12864
http://www.taalcoachingcapelle.nl/
https://www.taalcoachingcapelle.nl/inloggen
https://www.taalcoachingcapelle.nl/inloggen
mailto:bestuur@taalcoachingcapelle.nl
https://www.facebook.com/browniesanddowniescapelle/
mailto:Capelle@browniesanddownies.nl
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-iedereen-actief-actieve-werkvormen-12-mei-2020/
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-spreektaal-10-juni-2020/
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tips-taalcoaching-op-afstand
mailto:bestuur@taalcoachingcapelle.nl
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Nieuw op onze website:  
- Gezocht: Kletsmaatjes 

- Digi-Taalhuis tijdens de coronacrisis 

- Interview met taalcoach Jeroen Mol 

- Positief nieuws in coronatijden 

- Alle nieuwsbrieven van Taalcoaching Capelle 

- Nieuwbrief van Het Begint met Taal 

 

’Kletsmaatje’ worden, kleine moeite, 

groot plezier! 

Toen Harrie Sprengers van  Het Begint Met Taal hoorde 

over de mogelijkheid om tijdens de Coronaperiode toch 

andere mensen te helpen met hun taal  gaf hij zichzelf 

direct op als ‘kletsmaatje’. Zijn ‘vaste‘ leerling wilde niet 

via videoverbinding les krijgen, dus dat was een extra 

reden om dit te doen. 

Binnen een paar dagen volgde er een korte intake en 

daarna werd hij snel gekoppeld aan Ufuk, afkomstig uit 

Turkije, die momenteel met zijn gezin in een AZC wacht 

op doorstroming naar een woning in een Nederlandse 

gemeente. “Wekelijks praten we een uurtje met elkaar 

over van alles en nog wat. Op een tijdstip dat ons beiden 

schikt.’ Intussen zijn er drie gesprekken geweest met 

behulp van WhatsApp. ‘Met elkaar spreken we af wat we 

de volgende keer als onderwerpen zullen behandelen, 

volgende keer wil Ufuk vooral over het weer praten 

omdat Nederlanders, zo is zijn ervaring, altijd daarover 

praten’.  

Op de foto zie je Harrie en Ufuk in actie, deze keer ging 

het wat meer over een grammatica- onderwerp waar 

Ufuk in geïnteresseerd was. Harrie heeft intussen een 

tweede kletsmaatje toegewezen gekregen  en hoopt dat 

er meer taalcoaches zijn die zich gaan opgeven. 

Interesse? www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezorgen of afhalen van lesmateriaal? 

U hebt alles met uw leerling geregeld voor “taal-

coaching op afstand”, maar uw leerling heeft het 

juiste lesmateriaal niet thuis? Mail dan even naar 

administratie@taalcoachingcapelle.nl en wij 

proberen ervoor te zorgen, dat het materiaal 

bezorgd wordt of kan worden afgehaald. Dit doen 

we uiteraard alleen maar tijdens de coronacrisis.  

https://www.taalcoachingcapelle.nl/gezocht-in-deze-corona-tijd-kletsmaatjes
https://www.taalcoachingcapelle.nl/digi-taalhuis-tijdens-de-coronacrisis
https://www.taalcoachingcapelle.nl/%E2%80%98als-taalcoach-ben-je-een-vraagbaak-voor-de-cursisten%E2%80%99
https://www.taalcoachingcapelle.nl/positief-nieuws-in-coronatijden
https://www.taalcoachingcapelle.nl/nieuwsbrief
https://www.taalcoachingcapelle.nl/nieuwsbrief-het-begint-met-taal
http://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl

