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Corona in PISO?! 

 

We dragen altijd een 

mondmasker. 

 
We ontsmetten onze handen.  

 
We verluchten de klaslokalen. 

 
We houden afstand van elkaar. 

 

De leerlingen zitten op een 
vaste plaats in het leslokaal. 

 

Voor extra muros-activiteiten 

hebben leerlingen een Covid 
Safe Ticket nodig. 

 

Blijf op de hoogte over de 
coronamaatregelen in onze 
school via Smartschool. 

NIEUWSBRIEF PERIODE 2 

Volg ons op: 
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 
Gezondheids- en 

Welzijnswetenschappen met hun 
lessenmarathon en de verkoop van 
dolfijnknuffels een bedrag van € 720 

verzamelden t.v.v. vzw Speransa? 
 

 in het kader van SterkT-project (een 
onderdeel van SODA-plus) 
staatssecretaris voor asiel en 

migratie Sammy Mahdi kwam 
spreken voor alle laatstejaars?  

 

 het leerlingencontact en uitdelen van 
rapporten op 24 december digitaal 
verliep via individuele afspraken? 

Hiervoor konden de leerlingen 
gebruik maken van de 

‘afsprakenmodule ouders’ in 
Smartschool. 

 

 de winnaars van de tweede SODA-
challenge “haal geen enkele 

ordemelding” in de loop van de 
laatste week van deze periode 

bekendgemaakt werden? 
 

 er op 6 december in PISO alleen 

maar brave kindjes waren? 

Oudercontact 
 
Het oudercontact van periode 2 
gaat opnieuw DIGITAAL door op 

dinsdag 11 januari 2022 vanaf 
18.00 uur.  

Inschrijven kan via de 
oudercontactmodule op 
Smartschool.  

Vraag of probleem?  
Mail dan naar ict@piso.be. 

 
Ouders, voogden of begeleiders van 

OKAN-leerlingen maken een afspraak 

via hun individuele begeleider. 
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Welkom in het schoonheidssalon! 
 

Bij onze toekomstige schoonheidsspecialisten kan je 

steeds terecht voor een deugddoende behandeling in 
lokaal F122. 

 

 ZENDAG: woensdag 19/01/2022 van 13-18u. 
Raadpleeg de prijslijst via www.piso.be. Maak 

een afspraak via het telefoonnummer van de 
school (016 80 89 78). 

 

 VLAJO: woensdag 22/02/2022 van 13-18u. 

Elke leerling biedt tijdens deze namiddag een 
andere behandeling aan, de prijzen verschillen. 
Daarom vragen we je rechtstreeks te boeken bij 

de leerlingen van 6 Schoonheidsverzorging. 
 

 De leerlingen van 5 en 6 Schoonheidsverzorging 
zijn regelmatig op zoek naar modellen. Vraag 
gerust naar de data en behandelingen! 

 

Een nieuwe directeur in PISO! 
 

Kinderdroom: leraar worden! 25 jaar 

lesgeven staat op zijn palmares 

Echter opleiding: industrieel ingenieur 

elektronica ICT 

Mijnheer directeur van het PISO sinds 

oktober 2021 

Papa van 3: Roeland, Liedeweij en 

Willem 

Een grote mijnheer: letterlijk (1m94) en 

figuurlijk 

Nog legerdienst uitgevoerd, 10 jaar in 

privésector gewerkt en ook pedagogisch 

begeleider geweest 

Europa kent hij als zijn broekzak: 

genietend reizen is nl. zijn hobby 

Een grote fan van het koude Noorden 

met Scandinavië op nummer 1. 

Rasechte en fiere Tienenaar, reeds 53 

jaar. Wij presenteren u: 

Sympathieke en Spontane PISO-

directeur, Koen Kempeneers! 

LeesWijs 
 

Het Leesbeleid van 
PISO, een groepje 
enthousiaste leerlingen 

en leerkrachten, 
maakte een leuke 

poster om PISO’s visie 
op lezen te 
verduidelijken. 

 
 

 


