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Vandaag is mijn laatste officiële werkdag als directeur van de Gemeentelijke 
Basisschool van Leefdaal. Met deze speciale nieuwsbrief neem ik afscheid van jullie, 
ouders, en de kinderen en leerkrachten van GBS Leefdaal. 
Na bijna 40 jaar gewerkt te hebben op deze school, waarvan 18 jaar als directeur, is 
het nu tijd om te genieten van mijn pensioen. 
 

Toen ik in 1980 mijn schoolcarrière als onderwijzeres begon in de school van Leefdaal, 
waar ikzelf als kleuter en lagereschoolkind schoolliep, waren er 4 kleuterklassen en 9 
klassen van de lagere school.  Bij mijn afscheid als directeur van GBS Leefdaal tellen 
we 7 of 8 kleuterklassen en 12 klassen in de lagere school. Een grote verandering! 
 

Velen onder jullie zijn oud-leerling van onze school of hebben zelfs nog bij mij in de klas gezeten in het eerste, 
tweede, vijfde of zesde leerjaar.  
Ik denk met veel plezier en fierheid terug op die onderwijstijd en mijn directeurschap.  
Van het organiseren van de succesvolle grootouderfeesten/schoolfeesten (sinds 1990!) en de thema-Speldagen, 
het Toeka-project rond sociale vaardigheden, klasoverschrijdende activiteiten, de sleepovers van de derde 
kleuterklas en zesde leerjaar, de deugddoende samenwerking met (groot)ouders en het enthousiaste 
oudercomité, speeltoestellen op de speelplaatsen, de schoolwebsite en verdere bekendmaking van onze school, 
de MOS-activiteiten en initiatieven voor een veiligere schoolomgeving, tot het blijven mogelijk maken van de 
sneeuwklassen en schoolrestaurant en nog zoveel meer: allemaal realisaties die ik kon doen met de steun van het 
schoolbestuur, oudercomité Harlekijn en mijn topteam van leerkrachten. Waarvoor dank!  
Maar het zijn vooral de gewone activiteiten en ontmoetingen op school, het contact met de kinderen, 
(groot)ouders en leerkrachten dat ik zal missen. 
 

Vanaf september 2016 besloot ik om het rustiger aan te doen en deeltijds te werken. Eerst een schooljaar samen 
met juf Josiane Berthels en daarna met juf Nele Verhellen. Zij wordt vanaf 1 april 2020 officieel de nieuwe 
directeur. Ik wens haar veel succes! 
 

Ik had liever op een persoonlijke manier afscheid genomen van iedereen, maar door de uitzonderlijke 
omstandigheden kan dit vandaag niet. Hopelijk wordt het dit schooljaar toch nog een blij weerzien op school … 
 
Tot ziens. Het gaat jullie goed ❤ 
 
Lieve Morris, beter gekend als juf Wissen J  
 
Email: lieve.morris@telenet.be 
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Beste ouders, 
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Mijn eerste schooljaar: leerkrachten GBS Leefdaal 1980-1981 

 
 

Mijn laatste schooljaar: leerkrachten GBS Leefdaal 2019-2020 

 


