
Het schoolgebouw van Gerardus Majella 
wordt gerenoveerd. In deze nieuwsbrief 
geven we u een update over de renovatie 
en de planning.  
 
De renovatie zorgt voor een verduurzaming van het 
gehele schoolgebouw en versterkt de schoonheid en 
authenticiteit van de buitenkant van het gebouw. Ook 
worden de school en de peuterspeelzaal klaargemaakt 
voor modern, eigentijds onderwijs in een gebouw met 
meer open (werk)ruimtes. De verbouwing ging in 
november van start.

Eerste fase
De renovatie vindt in 2 fases plaats. Hierdoor kunnen 
leerlingen en leerkrachten grotendeels op locatie 
blijven. Voor de eerste helft van de renovatie is het 
einde inmiddels in zicht. Naar verwachting zal deze 
eind deze maand gebruiksklaar opgeleverd worden. 
Daarna is de volgende helft aan de beurt.
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Tweede fase
Voordat de tweede fase van start gaat, zal er een 
verhuizing plaatsvinden binnen school. De andere 
helft van de groepen verhuist dan naar de tijdelijke 
gebouwen op het schoolterrein. De verhuizing neemt 
2 dagen in beslag, namelijk woensdag 29 en donder-
dag 30 juni. Leerlingen hebben die dag geen school. 
De peuterspeelzaal verhuist tijdens deze fase ook mee 
naar een tijdelijk gebouw op het schoolterrein. De 
peuteropvang is van 27 juni tot en met 1 juli gesloten.

Planning
De planning is licht gewijzigd. Het streven is om het 
gerenoveerde schoolgebouw in november 2022 op te 
leveren. 
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Vragen/contact
Heeft u als omwonende vragen naar aanleiding van de 
informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op 
met het klantcontactcentrum van de gemeente 
Heerlen via telefoonnummer 045-5605040 of stuur 
een e-mail naar gemeente@heerlen.nl.

Heeft u als ouder/verzorger onderwijs- of school-
gerelateerde vragen naar aanleiding van de informatie 
in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de 
directeur van de school via de website van de school: 
https://bsgerardusmajella.nl/contact. U kunt ook een 
e-mail sturen: 
directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl.

Informatievoorziening
We houden u op de hoogte van de voortgang en de 
ontwikkelingen. Dat doen we onder andere via deze 
nieuwsbrief en via de website van de school.


