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NIEUWSBRIEF PERIODE 3 
 

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

 

BELANGRIJKE DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 woensdag 1-04-2020 

 13.00 – 15.00 u. 
 gratis  
 voor kinderen van 10 tot 14 jaar 

 info & inschrijving via www.piso.be/workshop 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Volg ons op: 

OKAN-TONEEL 
29-05-2020 

CC De Kruisboog 
info & tickets 
okan@piso.be 

 

OPENDEURDAG PISO 
9-05-2020 

13.00 – 18.00 u. 

 

WIST JE DAT… 
 

• onze school 
investeerde in 20 
gloednieuwe 
tablets die zullen 
gebruikt worden in 
de lessen 
Nederlands, Frans 
en Engels? 
 

• onze zesdejaars 
een hele week hun 
laatste 100 dagen 
op school vierden 
met een 
themaweek? 

 

• vanaf schooljaar 
20-21 onze school 
een opleiding 
Duaal Leren rijker 
zal zijn, nl. die van 
‘Schrijnwerker 
Houtbouw’ 
(zevende 
specialisatiejaar)? 

 

• tijdens de week 
van 2 maart 2020 
onze jaarlijkse 
TOBO-week 
plaatsvindt? Kijk op 
onze FB-pagina en 
volg de avonturen 
en workshops van 
verschillende 
zesde leerjaren 
van lagere scholen 
uit de buurt die dan 
onze school 
bezoeken! 

 

OUDERCONTACT  
EXAMENS PASEN (eerste graad) 
2-04-2020 

18.00 – 20.00 u. 
Afspraak via Smartschool! 

 

https://run.piso.be/images/PISO%20CiTy-run%20affiche3%20A3.jpg
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VALENTIJNSACTIE LEERLINGENRAAD 

Net zoals andere jaren laten we Valentijn niet zomaar passeren op 
PISO. Ook dit jaar stak de leerlingenraad de handen uit de mouwen 
om iedereen een onvergetelijke Valentijn te bezorgen. Wilde je 

iemand een roos geven en anoniem laten leveren, dan kon je deze 
vooraf bestellen. Je favoriete boodschap werd dan voor jou 
geschreven, dus daar hoefde je je niet druk in te maken. Uiteraard 
kon je ook last minute nog een roos kopen tijdens de speeltijd. De 
laatste dag van de week werd op slag een beetje warmer! Bedankt 
leerlingenraad!  

 

GEDICHTENDAG 2020: LOVE IS IN THE PISO-AIR 

 

 

 

BUITE 

 

 

 
 

 

 

De SODA-challenge  

van periode 3 

De O van SODA 
staat niet 
alleen voor in 
orde zijn, maar 
ook voor 

ordelijk zijn. 
Daarom zetten 
we in PISO allen onze schouders 
onder een propere school!  
Leerlingen kunnen vrijwillig 
tijdens de studie met de hele 
klas beslissen om de speelplaats 
op te ruimen. De opruimactie 
wordt vereeuwigd met een foto 
'voor en na' en doorgestuurd 
naar de SODA-coördinator.  
De jury beslist welke klas de 
beloning krijgt en wordt 

getrakteerd op een lekker 
pizzafestijn! Bovendien steunt 
deze SODA-challenge hiermee 
het initiatief van de Mooimakers.  

#PISOCLEAN 
 

 

 

Ook PISO deed mee aan de gedichtendag, naar aanleiding van de 
week van poëzie, op donderdag 30 januari 2020. De leerlingen van 
1B maakten een elfje rond hun toekomstplannen.  
In 2A maakten ze een collagegedicht met kranten en tijdschriften. 
De vijfdejaars kregen dan weer een hele week af te rekenen 
met middeleeuwse dichtvormen. Check zeker onze FB-pagina 
voor al het bijbehorende poëtisch geleverde werk in woord  

en beeld! 
 

6TSO LEERT DEBATTEREN IN KRAS 
 

Op 15 januari 2020 debatteerden leerlingen van 
PISO, VIA en KA Tienen over het thema klimaat 
en openbaar vervoer. Ze doen dat voor KRAS, 
een discussie- en rollenspel voor leerlingen van 
de derde graad. Kamiel van 6 Lichamelijke 
opvoeding en Sport diende een voorstel in voor 
beter en goedkoper openbaar vervoer en dat 
werd na lang, diepgaand discussiëren en met een 

paar aanpassingen, aanvaard door de andere 
leerlingen. 

 

BUITENLANDSE STAGE 
 

Sommige leerlingen vertrekken binnenkort op 
buitenlandse stage. Waar gaan ze heen? 
 

 Werktuigmachines (WM) en 
Computergestuurde 
Werktuigmachines (CWM) vertrekken 
samen met enkele leerlingen van het 
6e en 7e jaar Haarzorg (HZ) naar 
Finland. Ze verblijven in de stad Lathi. 

 Ook de leerlingen van 5 en 6 Sport 

trekken naar het hoge noorden en 
zullen in Finland verblijven in 
Pajulathi. 

https://www.facebook.com/PisoTienen/photos/a.131242573609959/2740297272704463/?type=3&eid=ARAJn8JAUQiE_TqJVClxerxQiggfkhoQwLh6G0TZIckHFoTXDVUtBA95c8TcTARw1JKeEjTtmrYORxVK&__xts__%5b0%5d=68.ARBS__Go9OPGBfZY9_sS3nuoC_Avnmh5jq5BLCZWfvrl3ugDFQ-M-qjXkYFtPx_zWHzGa0eztNMtwZQeTJCsDN3Eqj4_gq5g5lYzXqBpo9Dn0QdKr88eQdoBIUIf_4F1jfCXmLPxOJegCwA1UaRUHgyWcAgqGvSIsvYZemPK2Ak4b8tzNWnXFKg9KemVrp4JnzwozTbh_MRca9fq91fIskf8ViamqVZ-0JcuEfW61fxlZOItwTdi9L9m4eHKNxY-QQ0-uq7Abx33A2IB8YLmtj_Gt7z6wLscoJTyq43xssqN4aTYrwGz5ejXM7rKv1ArSU2pJun0VjWEpelTWee9txw-nQ&__tn__=EHH-R

