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Gedichtendag

Naar goede gewoonte stonden de leerlingen 
5TSO te popelen om het beste van zichzelf te 
geven in de les Nederlands n.a.v. gedichtendag 
op 31 januari 2019. Ook dit jaar kwamen er 
pareltjes boven drijven. Heel 5TSO waagde 
zich aan een waaier van dichtvormen. In de 
lessen van mevrouw Dierickx passeerden zowel 
middeleeuwse (vb. acrostichon, ketendicht, 
aldicht, etc) als hedendaagse (vb. limerick 
en slampoetry) dichtvormen de revue. De leerlingen van 5 lichamelijke opvoeding en 
sport gingen zelfs nog een stapje verder. Zij gaven een voordracht van hun creatieve 
hersenspinsels. Het opzet was simpel: de dichtvorm primeert, de inhoud is minder 
belangrijk, m.a.w. net zoals het er bij de rederijkers in de middeleeuwen aan toeging. 
Check zeker onze FB-pagina voor meer info: geniet én like onze dicht-toppers uit 5TSO! 
#gedichtendag

Chrysostomos

Op vrijdag 25 januari vierden onze zesde- en zevende jaren hun 
laatste 100 dagen op onze school. Na een dolle "verkleedweek" 
verrasten ze onze tweede en derde graad met een origineel hinder-
nissenparcours in het begin van de schooldag, en trokken er daarna 
met hun klas op uit om een toffe activiteit te doen.  

Enkele belangrijke data: 

Zaterdag 4 MEI 2019

OPENDEURDAG 
Kom een kijkje nemen in 
onze school van 13.00 tot 

18.00 uur.



Volg ons op 
Facebook

Europese projecten in PISO

Ook dit jaar werkt onze school samen met 
de organisatie Erasmus+. Dankzij deze sa-
menwerking krijgen laatstejaarsleerlingen de 
kans om een stage van minstens 2 weken 
te lopen in een ander Europees land. Het 
grootste deel van de kosten voor dit project 
wordt betaald door de Europese gemeen-
schap. 

Tijdens de stageperiode van maart trekken 
de volgende PISO-klassen naar een ander 
Europees land:

- 6 Schoonheidsverzorging, 6 Elektrische 
Installaties, 7 Computergestuurde Werktuig-
machines en 6 Haarzorg trekken naar Fin-
land;

- 6 Gezondheids- en Welzijnswetenschap-
pen, 6 Verzorging en 7 Thuis- en Bejaarden-
zorg trekken naar Londen, Verenigd Konink-
rijk.

Wij wensen onze "Europese delegatie" alvast 
heel veel succes toe!

TOBO

Tijdens de week van 18 maart vindt onze 
jaarlijkse TOBO - week plaats. TOBO staat 
voor Technische Opvoeding voor het Ba-
sisOnderwijs. Tijdens deze week komen 
verschillende zesde leerjaren van lagere 
scholen uit de buurt onze school bezoeken. 
De leerlingen volgen verschillende work-
shops binnen al onze afdelingen. Zo maken 
ze kennis met het onderwijs dat onze school 
aanbiedt.

Wist je dat 

... het op vrijdag 22 
maart wereldwater-
dag is?
Op wereldwaterdag 
maken de eerste en 
tweede graad een 
wandeling van onze 
school naar Viander 
in Tienen. Dit is de 
afstand die vele kinderen in arme landen 
vóór school moeten stappen om drinkbaar 
water te halen. Ter plaatse wordt een nog 
een kleine opruimactie gehouden in het ka-
der van PISO Clean!

... het ook dit schooljaar talentendag is op 
de laatste dag voor de paasvakantie? 
Tijdens deze dag ontdekken de leerlingen 
de talenten van zichzelf én anderen. Op het 
programma staan verschillende workshops: 
koken, dansen, voetballen, knutselen… De 
dag sluiten we af met een feestelijke recep-
tie!

 
Bullshit Free Generation

In de vorige nieuwsbrief las je over dit pro-
ject van het Vlaams Instituut voor Gezond 
Leven. Ondertussen zijn er al enkele colle-
ga’s met dit project aan de slag gegaan.

Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs
Alexianenweg 2

3300 Tienen 
tel. 016 81 45 11

info@piso.be


