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Zoals reeds op de agenda op onze website en op het rooster in Magister staat vermeld gaan de 
leerlingen van leerjaar 1 op vrijdag 30 oktober voor het vak NaSk naar NEMO. 
NEMO  is een interactief museum waar je overal aan mag zitten en waar leerlingen op een 
verrassende manier met wetenschappelijke fenomenen en technologische principes in aanraking 
komen. 
 
De leerlingen vertrekken rond 12:30 uur met de begeleidende docenten richting NEMO. 
Dit gebeurd lopend, te voet vanaf De nieuwe Havo richting pont en dan binnen door het 
Amsterdam Centraal station, vanaf de hoofdingang linksaf richting Oosterdok. 
 
Bij een bezoek aan NEMO is het dringend advies om tijdens het bezoek een mondkapje te dragen 
vanaf een leeftijd van 13 jaar. 
Er kunnen garderobekisten gebruikt worden voor alle spullen, jassen en tassen van de leerlingen. 
Het advies is om geen waardevolle spullen mee te nemen. 
Binnen NEMO is een route uitgestippeld waarbij slechts in één richting gelopen kan worden zodat 
een ieder op een zo veilige en prettige mogelijke manier in NEMO kan vertoeven. 
 
Momenteel kan er niet gegeten en gedronken worden in NEMO dus onze leerlingen kunnen dat 
vanzelfsprekend ook niet doen. In de eerste pauze op school en eventueel lopend naar NEMO 
kunnen de leerlingen hun lunch nuttigen. 
 
Het bezoek aan NEMO is van 13:30 tot ruim 15:30 uur. 
Na het bezoek kunnen de leerlingen weer met de begeleidende docenten lopend terug richting de 
pont en naar school. 
 

Met vriendelijke groeten,  

De nieuwe Havo  

Mevr. S. Hermelijn, docent NaSk 

 

 


