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NIEUWSBRIEF PERIODE 2 
 

 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 

3300 Tienen 

016 81 45 11 

www.piso.be 

 
 

WIST JE DAT… 

 
• ...de leerlingen van 5 en 6 Restaurant - Keuken op 29 

november 2019 een culinair driegangenmenu verzorgden 

voor de democratische prijs van 5 euro? 

 

• ... onze school ook dit schooljaar aan PISO CLEAN doet? 

Onze school engageert zich voor het project ‘Mooimakers’. 

Dat wil zeggen dat leerlingen en leerkrachten zich zullen 

inzetten om de terreinen van de school en ook de 

onmiddellijke omgeving ervan te ontdoen van zwerfvuil. 

 

• ... de leerlingen van 5 en 6 Gezondheids- en 

Welzijnswetenschappen maar liefst 920 euro verzamelden 

met hun lessenmarathon ten voordele van RodeNeuzendag?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA 

07/01/2020 

Oudercontact  

 

Een afspraak vastleggen met de 

klastitularis, of een andere 

leerkracht, kan via de 

oudercontactformule in 

Smartschool.  

 
22/01/2020 

Zendag:13.00u – 17.00u. 

 

Tijdens de ‘zendag’ kan je op 
onze school genieten van een 
moment van rust: een 
hoofdmassage, een brushing, 
handverzorging, 
gelaatsverzorging, etc. Voor meer 

info of het vastleggen van een 
afspraak kan je bij het onthaal 
van de school terecht. 

 
11/02/2020 
Dikketruiendag 

‘Dikketruiendag’ roept elk jaar 

iedereen op om aandacht te 
schenken aan de 
klimaatverandering. Daarom 
zetten we de verwarming in de 
school enkele graden minder en 
kleden we ons wat warmer aan. 

 

 

Volg ons op: 
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WARME OPROEP: talent gezocht!  

Onze jaarlijkse talentendag vindt 

plaats op vrijdag 3 april 2020! 

Die dag worden de lessen geschorst 

en geven onder andere de 

leerkrachten en leerlingen een 

workshop. Ook u kan erbij zijn! 

Heeft u een geheim talent of een 

"coole" gave? Heeft u een leuke hobby of kent u een sportieve 

activiteit waarmee u onze leerlingen 100 minuten wil en kan boeien? 

Dan bent u DE geschikte persoon die wij zoeken! Bezorg 

uw gegevens aan onze werkgroep Talentendag via een 

mailtje naar tode@piso.be. Inspiratie nodig: zie 

talentendag 2019 op onze FB-pagina, of scan de QR-

code. We hopen u én uw talent op 3 april te mogen 

ontmoeten! 

Vanmorgen geen ontbijt, nu de ganse dag spijt!  

Op donderdag 14 november 2019 

deelden de leerkrachten yoghurt met 

fruit en graantjes en rijstpapjes uit aan 

de schoolpoort. Ze willen hiermee de 

leerlingen aanzetten tot gezond 

ontbijten. Een gezond ontbijt zorgt er 

namelijk voor dat we ons goed kunnen 

concentreren op school! Geen inspiratie? In de schoolkrant kan je 

alvast enkele gezonde en lekkere receptjes terugvinden om ’s 

morgens eens uit te testen.  

Tweedejaars ontvangen Waalse leerlingen  

Op vrijdag 25 oktober 2019 kwamen de Waalse leerlingen van 

het Athénée Royal van Waremme op taaluitwisseling in onze school. 

Een uitdaging voor onze tweedejaars A, want zij moesten natuurlijk 

soep en drankjes aanbieden in het Frans. De Waalse leerlingen 

gaven op hun beurt antwoord in het Nederlands. Het was een 

leerrijke dag. 

 

 

 

Even een SODA-update… 

We presenteren u wat cijfers: 

• Onze school telt 522 

leerlingen. 

 

• 58 leerlingen van die 522 

verdienen echter een groot 

applaus want zij behaalden 

nog geen enkele melding! 

 

• 208 leerlingen kregen het 

nog niet voor mekaar om 

een “goed gedaan” te 

krijgen. 

 

• De meerderheid behaalde 

dus reeds een “goed 

gedaan” en de mooiste 

meldingen zijn in de 

running voor de SODA- 

challenge van deze 

periode: behaal het 

mooiste “goed gedaantje”. 

 

• Maar het beste nieuws is 

dat 474 leerlingen nog 

geen enkele 

stiptheidsmelding kregen. 

Afwezigheden of laatkomen 

werd heel vaak gewettigd 

en dat kunnen we alleen 

maar toejuichen! 

 

mailto:tode@piso.be

