
NIEUWSBRIEF 

Op vrijdag 20 oktober organiseert PISO Tienen 

de eerste PISO City-run. Tijdens deze loopwedstrijd 

wordt er door verschillende gebouwen en 

monumenten van de stad gelopen. 

Bovendien voorzien we animatie langs het 

parcours.  

Je kan kiezen voor de kidsrun, 5 km en 10 km. 

Onze hoofdsponsors zorgen bovendien voor 

knappe prijzen!  

 

Kom zeker een kijkje nemen!  

 

BELANGRIJKE DATUM 

 

 Zondag 19 november 2017: 2dehandsbeurs ‘speelgoed & kledij’ OKAN  

Kom gezellig ‘shoppen’ of huur zelf een tafel en verkoop je spullen.  

Voor meer info mail naar okan@piso.be  De opbrengst zal dit jaar gaan naar de 
ondersteuning van onze leerlingen. 

OKTOBER 2017 

DE EERSTE PISO CITY-RUN! 

Volg ons op 

Facebook of 

surf naar 

www.piso.be 

DIGIDESK 
Op woensdag, van 12.00 tot 14.00 u. 

kunnen leerlingen en ouders gebruik 

maken van de computers in lokaal H12. 

De leerlingen kunnen daar ook terecht 

voor hulp en begeleiding bij hun 

schoolwerk of hun GIP. 

SMARTSCHOOL?! 

“Communication is everything”      Smartschool brengt school en ouders dichter 

bij elkaar: 
  

 Co-accounts: hebben jullie deze goed ontvangen? Dit zijn nl. Smartschool-

accounts voor de ouders. Ouders krijgen zo ook mails van de leerkrachten.  

 Oudercontact: je kan een afspraak maken op Smartschool als je een leraar 

wilt spreken op het oudercontact. Eerste afspraak: 26 oktober 2017. 

 Oud nieuws: je kan via smartschool een digitale schoolagenda én een 

digitaal puntenboek Skore raadplegen! Ook kan het leerlingvolgsysteem 

(LVS) sinds vorig jaar door ouders zelf opgevolgd worden. 

 Nieuwe snufjes: veranderingen op til i.v.m. afwezigheden. Weldra kunnen 

ouders deze per lesuur zelf raadplegen.  

Zeker doen: middagactiviteiten! 

 
- Stille studie studiezaal C 
- Leeslokaal - Crea-atelier - Voetbal eerste graad - Schoolkrant - Dans 

- Gezondheidscoach - Sportactiviteit 2de en 3de graad 



SPORTDAG 

 De leerlingen van de tweede en derde graad zijn deze 

periode op sportdag geweest. Ze konden kiezen uit 

skiën en circustechnieken.Verveling was niet aan de orde. 

 

 Diegenen die kozen voor skiën zijn 's morgens vroeg vertrokken 

met de bus naar Landgraaf, Nederland. Hier hebben de leerlingen 

kunnen genieten van een skiles, een avontuurlijk klimparcours 

op hoogte en rodelen met coaster carts. 

 

 De leerlingen die kozen voor circustechnieken hebben ook heel 

wat nieuwe, amusante technieken geleerd. Circusatelier Salto 

heeft onze leerlingen omgetoverd tot echte circusartiesten. 

 

 Er zit duidelijk heel wat verborgen talent in PISO! 

… onze eerstejaars nader met elkaar hebben kunnen 

kennismaken tijdens hun superplezante tweedaagse in Maaseik? 

… onze zesdejaars Sport hoge snelheden haalden op de Noordzee 

bij het uittesten van de gloednieuwe sport “wavekarting”? 

… de PISO-leerkrachten eens extra in de watten werden gelegd 

op de Dag van de Leerkracht? 

… wij aandacht hebben gevraagd voor onderwijskansen voor alle 

kinderen in de wereld, en dit door lawaai te maken? 

… onze OKAN-leerlingen uitgebreid zijn komen “snuffelen” in de 

klassen van het regulier onderwijs? 

… onze leerlingen en leerkrachten Restaurant-Keuken op 

teambuilding geweest zijn om het schooljaar als echte “ploeg” in 

te zetten? 

... PISO en CVO vanaf dit schooljaar een aparte in- en uitgang 

hebben? Voor PISO is dit de Alexianenweg, voor CVO is dit de 

Helstraat.  

Huiswerkbegeleiding 

Op maandag, dinsdag en 

donderdag kan er een achtste 

lesuur in de huiswerkklassen 

doorgebracht worden. 

PISO:  Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs  

Alexianenweg 2, 3300 Tienen  

SODA 

 Dit schooljaar mochten de leerlingen stemmen voor een SODA 

activiteit op 1 juni 2018. Uit de resultaten van de stemming bleek 

dat de meerderheid  voor een dagje pretpark koos. 

 Dit schooljaar zal er opnieuw gewerkt worden met SODA-

uitdagingen.De eerste Soda Challenge is reeds bekend waarbij er 

voornamelijk rond roken zal gewerkt worden.  "We gaan samen op 

zoek naar leerlingen die niet roken” 

 Ook nieuw is het SODA-duimpje:alle leerlingen die zich goed 

gedragen of initiatieven nemen om mee een goede 

schoolomgeving te creëren, kunnen dit        krijgen.  


