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BELANGRIJK:  

Regels voor lesgeven in de bibliotheek 

• Vanaf 2 juli is 1-op-1 lesgeven weer beperkt mogelijk. 

• Vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van werkplekken, 
wordt taalcoaches die nu met succes “op afstand” lesgeven 
vriendelijk doch dringend verzocht hiermee voorlopig door te gaan. 
Waarvoor dank! 

• Er zijn 5 tafels voor taalcoaching gereserveerd op de ‘catwalk’ (de 
corridor links, een paar treetjes op). Gebruik van andere tafels is niet 
toegestaan. 

• Gebruik van de kuchschermen is verplicht. 

• Er zijn 3 sessies per dag:  
1e uur: 10.00-10.50 uur, 2e uur: 11.00-11.50 uur, 
3e uur: 12.00-12.50 uur. 

• Reinig na afloop het scherm, de tafel en stoelen. 

• Check beschikbaarheid en reserveer per mail 
(administratie@taalcoachingcapelle.nl), o.v.v. “tafel reserveren” . 
Geef de naam op van uzelf en van uw leerling. In principe kan voor 
vier sessies vooruit worden gereserveerd. U ontvangt een 
bevestiging per mail. We stellen een alternatief voor als uw wens 
niet kan worden gehonoreerd.  

• Onthoud dag, tijdslot (10, 11 of 12 uur) en uw  tafelnummer. 

• Blijf niet weg zonder u af te melden; graag zo lang mogelijk van 
tevoren. 

• Kom niet te laat. Geef dat door aan uw leerling!  

• Op ma, wo en vr is de bieb gesloten. U wordt dan stipt op tijd (10.00, 
11.00 of 12.00 uur), samen met uw leerling binnengelaten door een 
van onze vrijwilligers bij de hoofdingang, nadat de eventuele vorige 
sessie is uitgelaten.  Daarna gaat de deur weer op slot. 

• Zowel u als uw leerling neemt bij binnenkomst een ‘toegangsitem’ 
(lees: een mandje) mee en plaatst dat na afloop weer op de 
aangegeven plaats bij de ingang. 

• U komt samen met uw leerling binnen. Na de les verlaat u samen 
met uw leerling de bibliotheek, vóór het hele uur.  

• Dit klinkt allemaal streng, maar besef daarbij dat de lessen niet 
mogelijk zouden zijn zonder de zeer bereidwillige medewerking van 
de medewerkers van de bibliotheek. 

• Houd altijd minimaal 1½ m afstand van anderen (behalve aan tafel 
met kuchscherm). 

• Boeken pakken of zoeken in de bibliotheek is niet toegestaan. 

• Heeft u hulp nodig van een vrijwilliger van de administratie, ga dan 
niet naar het kantoor maar bel naar 010-311.54.11 en ga naar het 
info-punt op de 1e etage. 

• Maak geen gebruik van de kantine. 

• Houd u aan de hoest- en niesvoorschriften (elleboog). Schud geen 
handen. Neem papieren zakdoekjes mee en zeg af bij 
verkoudheidsklachten en/of verhoging vanaf 38°C. 

• Desinfecteer na afloop uw tafel. 

• Volg altijd de instructies van het personeel op. 

• Wijk niet af van de door pijlen aangegeven looproutes. 

• Om onnodig loopverkeer en verkwisting van lestijd te voorkomen, 
vragen wij u eventueel benodigde kopieën of extra (dubbel) 
lesmateriaal van tevoren te regelen. 

 

Agenda 

 

Capels Compliment voor Harrie Sprengers 

Wethouder Harriët Westerdijk reikte maandag jl. 
op ‘n terras op het Stadsplein het Capels 
Compliment uit aan onze voorzitter voor zijn 
ongekende inzet voor onze stichting, maar ook 
voor andere Capelse organisaties. 
(foto: Jan Kok) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In september hopen we weer met onze 
praathuizen te kunnen beginnen. We zoeken 
naar alternatieven; we houden u op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beste collega’s, 

Er lijkt wat licht waar te nemen aan het eind van de 

tunnel, al is het nog veel te vroeg om te kunnen 

stellen dat de crisis bijna achter ons ligt. Veel 

maatregelen zijn versoepeld en welke er nog resten 

lijken door steeds meer mensen minder serieus te 

worden genomen. Laten we hopen dat nadelige 

gevolgen daarvan uitblijven en dat we snel weer op 

een verantwoorde manier een enigszins normaal 

leven kunnen leiden. 

Vanaf 2 juli is lesgeven in de bieb, zij het op 

besperkte schaal, weer mogelijk. Lees goed de 

regels hiervoor! 

Het uit nood geboren project “Kletsmaatjes” blijkt 

zo’n gigantisch succes, dat het een blijvertje lijkt te 

worden.  

Via deze nieuwsbrief en onze website blijft u op de 

hoogte van de ontwikkelingen. Blijf gezond! 

www.taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
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Nieuw op onze website:  
- Radio-interview met onze voorzitter 

- Nieuws over Kletsmaatjes 

- HBMT: inburgering, WEB, Tweede Kamer-           

verkiezingen en meer 

-  

Huis van de Wijk Middelwatering is 
ook weer open! 
 
Sinds vorige week is het Huis van de Wijk in 
Middelwatering weer open. Inmiddels zijn er weer 
groepslessen gestart. De Wel in Schenkel is in 
overleg met de gemeente over heropening. Daar 
hopen we u zo spoedig mogelijk over te kunnen 
berichten. 

Kletsmaatjes: kijk hoe leuk het is! 

Geboren uit de coronacrisis is het project 
‘Kletsmaatjes’ van Het begint metTaal, met 
landelijk inmiddels zo’n 600 kletsmaatjes, 
inmiddels zo’n succes, dat het mogelijk ook na de 
crisis blijft bestaan. Als u nog niet meedoet, bekijk 
dan hier twee korte fimpjes om de smaak te 
pakken te krijgen. Meer op de website. 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ToTa update 

In overleg met ons, is onze partner Het Begint 
met Taal de applicatie ToTa aan het 
aanpassen. In oktober zou dat klaar moeten 
zijn. Wij houden u op de hoogte. 

Hanne en Jaap ‘zoomen’ voorlopig 

Conversatieles via Zoom 

Wat hadden we het zo naar onze zin! Vanaf 
eind januari 2020 gaven Jaap Wildeman en ik, 
wekelijks conversatielessen. Elke 
dinsdagochtend spraken we met 4 tot 6 
mensen van niet-Nederlandse herkomst. We 
spraken over allerlei aspecten van het 
dagelijks leven, deden een taalspelletje en 
nog veel meer. En we lachten veel met 
elkaar. Tot het coronavirus ons half maart 
dwong te stoppen. 

Eind maart volgden we een webinar over 
taalcoaching op afstand en toen zagen we 
een goed alternatief. Sinds begin april komen 
we nu met een deel van de groep 2x per 
week 45 minuten virtueel bijeen via Zoom. 
Jaap of ik nodigt de deelnemers uit via een 
link en door die aan te klikken kunnen ze op 
het afgesproken tijdstip meedoen: op hun pc 
of hun mobieltje.  

Natuurlijk missen de deelnemers de fysieke 
bijeenkomsten: daar kun je elkaar wat beter 
non-verbaal uitleggen wat je bedoelt en het 
is gezelliger. Maar in deze tijd is Zoom een 
prima tijdelijke oplossing. De bijeenkomsten 
zijn korter, maar intensiever. En Zoomen 
vanuit je huiskamer scheelt reistijd. Als 
begeleiders zien we nog een voordeel: de 
chatfunctie van Zoom. Terwijl de ene 
begeleider spreekt en uitlegt, schrijft de 
ander via chat - zichtbaar voor alle 
deelnemers - wat er wordt gezegd. De hele 
chat kun je aan het eind van de bijeenkomst 
naar de deelnemers mailen. 

We hopen natuurlijk dat we snel weer echt 

bij elkaar kunnen komen. Maar tot die tijd 

Zoomen we met veel plezier 

Hanne Groenendijk 

 

http://www.taalcoachingcapelle.nl/radio-interview-met-onze-voorzitter
http://www.taalcoachingcapelle.nl/nieuws-over-kletsmaatjes
http://www.taalcoachingcapelle.nl/inburgering,-web,-tweede-kamerverkiezingen-en-meer
http://www.taalcoachingcapelle.nl/inburgering,-web,-tweede-kamerverkiezingen-en-meer
https://youtu.be/zHcdkIRyRK8
https://youtu.be/EFVgi3fCL1s
https://www.taalcoachingcapelle.nl/nieuws-over-kletsmaatjes

