
JUNI 2018

Belangrijke data: 

• Infoavond: 2 juli 2018 om 19u

• Inschrijvingen: 

- Van 2 juli tot en met 6 juli en vanaf 16 augustus, 
telkens van 10u-13u en van 16u-19u.

- Inschrijvingen OKAN: op 22, 23, 24 en 30 
augustus van 10 tot 13u en op 29 augustus van 10 
tot 13u en van 16 tot 19u.

NIEUWSBRIEF
Volg ons op 
Facebook

Op vrijdag 8 juni stonden de leerlingen van 
OKAN voor het vijfde schooljaar op rij op het 
podium van CC De Kruisboog Tienen. Met 
hun theatervoorstelling ‘OKAN 5’ toonden ze 
hoe het is om beroemd te zijn. De leerlingen 
werkten het hele schooljaar aan deze 
voorstelling samen met regisseur Stefan 
Perceval. In oktober zullen onze OKAN-sterren 
maar liefst 6x schitteren op het podium van de 
Singel in Antwerpen en dit op uitnodiging van 
het Departement Onderwijs #fi er!

OKAN-toneel



Op maandag 7 mei hebben de leerlingen van Haarzorg en Schoonheidsverzorging deelgenomen aan de 
kappers- en make-up wedstrijd ‘Hanske De Krijger’. De leerlingen hebben reeds een hele tijd geoefend voor 
dit gebeuren. Er werden dan ook zeer mooie werken gecreëerd tijdens deze wedstrijd.
Er werden weer wat prijzen behaald. Amber Desmet van 6SV behaalde een super 2e plaats met haar 
prachtige ‘mascarade’ make-up. De make-up artiesten behaalden ook nog eens een 2e en 4e plaats 
voor het scholenklassement. De leerlingen van haarzorg behaalden samen de 2e en 4e prijs voor het 
scholenklassement van brushing heren- en bruidskapsels. 
Wij zijn supertrots op de mooie werken van onze creatieve leerlingen!

               
          Wedstrijd haarzorg en schoonheidsverzorging 

De opendeurdag van PISO Tienen op 5 mei 2018 was wederom een groot succes! 
Je kon, onder een stralende zon, genieten van boeiende demonstraties en workshops van de brede waaier 
aan studierichtingen. Onze STEM-richtingen stonden samen met die van Duaal Leren in de kijker. Er werden 
bovendien prijzen uitgereikt, waaronder die voor de “TOBO-leerlingen” en “de Vippietour-winnaars” die de 
schoolrondleiding met succes volbrachten. De loungesets van Heldenland Tienen én de fit-o-meter voor Hoe-
gaarden, met dank aan de richting Houtbewerking, verfraaiden de nieuwe kleurrijke speelplaats. Een tearoom, 
kinderanimatie en wervelende optredens van o.a. de Tiense Reuzen maakten het plaatje compleet. Kortom, 
een topdag! Iedere bezoeker die de poort verliet, deed dit dan ook met een voldaan gevoel én een glimlach! 
Check zeker onze FB-pagina voor alle bijbehorende beelden!

Opendeurdag !

Wist je dat...
...onze school weer aanwezig zal zijn met een 
infostand op Suikerrock?

...je tweedehands-schoolspullen kan verkopen 
of kopen via onze facebookpagina “PISO 
Tweedehands”?

...onze school in het project “Samen tegen 
Onbetaalde Facturen” is gestapt?

...onze afdeling Werktuigmachines over een 
gloednieuwe lasercutter beschikt?

...onze school vanaf volgend schooljaar twee 
innoverende opleidingen “duaal leren” opstart, 
waarbij je werken en studeren kan combineren?

...de leerlingen van het vijfde jaar 
Werktuigmachines allemaal hun lascertificaat 
behaalden?

...de derde graad Elektrische Installaties de 
elektrische installatie van twee huizen heeft 
vernieuwd, in het kader van het project “De 
binnenstad herleeft”?

 

HELDENLAND

Op 20 mei opende in 
Tienen de geweldigste 
speeltuin van het land. 

Enorm veel kinderen, de 
pers, Ketnet en de zon 
stonden die dag klaar 
voor het startschot. 
Heldenland is fantastisch 
leuk om in te spelen, 
maar was ook leuk om 
te maken: leerlingen 
van onze school hebben 
mogen meewerken aan 
dit project. Zo werkten 
ze mee aan de heldenbar, 
waar tijdens de zomer 
veel te beleven valt. 

Scan de code 
voor meer info. 

Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs
Alexianenweg 2
3300 Tienen 
tel. 016 81 45 11
info@piso.be

 
Geniet van de zomervakantie ! 


