
Het schoolgebouw van Gerardus Majella 
wordt gerenoveerd. De werkzaamheden 
gingen in november van start. In deze 
nieuwsbrief geven we u een update over de 
renovatie. 

De renovatie zorgt voor een verduurzaming van het 
gehele schoolgebouw. Ook worden de school en de 
peuterspeelzaal klaargemaakt voor modern, eigentijds 
onderwijs in een gebouw met meer open (werk)
ruimtes. Naast onderwijs, worden er ook andere 
activiteiten gefaciliteerd. De nieuwe keuken zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat leerlingen gezonde gerechtjes 
kunnen leren maken, eventueel samen met ouders of 
anderen. In het nieuwe technische lokaal kunnen 
leerlingen met hun handen werken of workshops 
volgen. 
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Eerste fase succesvol afgerond 
De renovatie vindt in twee fases plaats. De eerste fase 
is inmiddels succesvol afgerond. Het gerenoveerde 
deel wordt inmiddels door de school in gebruik 
genomen. De tweede fase is in volle gang en zal naar 
verwachting eind november afgerond zijn. Na de 
afronding van de tweede fase, wordt het buitenterrein 
aangepakt. 

Groen schoolplein 
Er wordt gewerkt aan ontwerpen voor de 3 school-
pleinen. Voor het midden- en achterplein wordt er 
bekeken of er mogelijkheden zijn om het schoolplein 
te vergroenen, waarbij de nadruk ligt op veel 
natuurlijke elementen. Meer informatie over de 
concrete invulling van het schoolplein volgt. 

Duurzaamheid
Bij deze renovatie was er aandacht voor duurzaam-
heid. Er is onder andere geïnvesteerd in energiebespa-
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rende middelen zoals zonnepanelen, een installatie 
met een warmtepomp en kozijnen met hoogwaardig 
glas. 

Zodra de verbouwing afgerond is zal er een feestelijke 
opening volgen, informatie hierover volgt nog.

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 schoolgere-
lateerde 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.

meer nieuws op heerlen.nl


