
 

 

 

 
Betreft: start lessen Wegastraat  

 

 

          Den Haag, 28 mei 2021 

 

 

 

Beste cursisten, 

 

Taal aan Zee gaat op 7 juni weer open! Sommige lessen zijn op school, andere lessen zijn nog 

online. De docent geeft jou informatie over het rooster.  

 

 

- Heb je een probleem met het rooster? Bel of mail naar Taal aan Zee (070-3456005, 

info@taalaanzee.nl).  

 

- Weet je niet waar de school is? Ons adres is: Wegastraat 44, 2516 AP  Den Haag.  

De receptie van Taal van Zee is op de 2e etage.  

  Kijk op https://taalaanzee.nl/routebeschrijving-in-fotos.  

 

- Kun je niet naar de les komen? Bel Taal aan Zee of stuur een WhatsApp naar je docent.  

 

- Lees de coronamaatregelen op de achterkant van deze brief goed. 

 

Taal aan Zee Centraal wenst je veel succes en plezier met de lessen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Taal aan Zee 
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Coronaregels  
We houden ons allemaal aan de regels van de overheid.  

 

Kom je naar Taal aan Zee? Dit zijn de regels: 

 

 Waar heb ik les? 

De docent vertelt jou het nummer van het lokaal. Je hebt les op de 2e of 3e etage.  

Neem de trap! De lift is voor gehandicapten.  

Draag een mondkapje. 

Was je handen met handgel (ingang 2e en 3e etage).  

 

 Wanneer heb ik les? 

De docent vertelt jou hoe laat de les begint. Kom op tijd!  

Het lokaal is 15 minuten voor de les open. Ga direct naar je lokaal.  

Ben je te vroeg? Wacht dan buiten of in de hal beneden.  

Ga na de les direct naar huis.  

 

 Regels in de les 

Ga zo ver mogelijk van de deur zitten.  

Draag een mondkapje als je loopt of staat.  

Het mondkapje mag af als je zit.  

Laat de stoelen en tafels staan.  

Er is geen pauze. Je kunt niet uit het lokaal tijdens de les.  

Is er een noodsituatie? Loop door het midden van het lokaal.  

Maximaal 2 personen in de wc-ruimte. 

Leen je een boek van school? Laat het boek na de les op tafel liggen.  

Maak het lokaal schoon na de les. 

 

 Wil je wat vragen? 

De receptie is op de 2e etage (rechts).  

De docentenkamer en de coördinatorenkamer zijn op de 2e etage (links). 
 


