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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2Mb en 2Mc 
 
 
 
 
 
Datum:     5 oktober 2021 
Kenmerk: 212200096/MLL 
Betreft:     excursie scheepvaartmuseum 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De sectie geschiedenis wil op maandag 11 oktober, in het kader van de lessen over de 
Gouden Eeuw, een bezoek brengen aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.  

De excursie zal een halve dag duren. De leerlingen uit klas 2mb en 2mc verzamelen op 
station Haarlem om 11.15 uur en vertrekken onder begeleiding van docenten naar 
Amsterdam. Wij zullen rond 15.30 uur weer terug zijn. De leerlingen volgen in de ochtend, tot 
de kleine pauze, hun gewone lessen. 

De school draagt zorg voor de treinkaartjes. Mondkapjes zijn in het OV nog steeds verplicht. 
We willen dan ook vragen om een eigen mondkapje mee te nemen.  

Omdat het om een school excursie gaat is het tonen van een covid QR code of een 
testbewijs niet nodig.  

Het bezoek past uitstekend in het lesprogramma van de tweede klassen, aan de Gouden 
Eeuw wordt tijdens dit cursusjaar veel aandacht besteed. Naast een bezoek aan het 
scheepvaartmuseum maken de leerlingen een toets over dit onderwerp.  

Mocht u verdere vragen hebben, kunt contact opnemen met de sectie geschiedenis van Het 
Schoter. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De geschiedenissectie  
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