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NIEUWSBRIEF PERIODE 3 

Volg ons op: 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 
3300 Tienen  
016 81 45 11 
www.piso.be 

 

Wist je dat… 
 

 

 op 19 januari de Zendag terug 

plaatsvond op onze school? De 
leerlingen van de richtingen 

Schoonheidsverzorging en Haarzorg 
zetten hun beste beentje voor om de 
aanwezige klanten hogere sferen te 

doen bereiken met hun 
schoonheidsbehandelingen. Allemaal 

coronaproof wel te verstaan. 
 

 de week van 18 februari de Week 

tegen Pesten plaatsvond op school? 
Volg onze FB- en IG-pagina om de 

acties op en in onze school te 
bekijken.  

Buitenlandse stage 
 
Tot groot jolijt van leerlingen en 
leerkrachten kunnen de buitenlandse 

stages weer plaatsvinden. Zo gaat de 
richting Lichamelijke opvoeding en 

sport naar Finland. Restaurant-
Keuken, Werktuigmachines, Haarzorg, 
Schoonheidsverzorging en 

Gezondheids- en 
Welzijnswetenschappen verblijven in 

Spanje. Ervaringen opdoen in een 
vreemd land, zowel qua studies als 
algemeen: heerlijk om weer naar uit te 

kijken! 
 

 

Valentijn 
 

Valentijn streek ook in PISO neer. 

Maandag 14 februari liet de 
leerlingenraad de leerlingen tijdens de 

pauzes een liedje aanvragen. Op 
dinsdag vond dan weer de beroemde 

rozenverkoop plaats. Zo kon je voor 50 
cent met een roosje vb. je liefde 
verklaren aan je beste schoolmaatje of 

je lievelingsleerkracht in de bloemetjes 
zetten. 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gedichtenweek 
 

Door de gedichtenweek staat onze FB-pagina bol 
van de creativiteit van onze leerlingen over de 
graden heen. Ze lieten zich die week allemaal 

van hun meest poëtische kant zien. Lees en kijk 
en luister naar hun pareltjes die je terugvindt op 

onze FB-pagina. Als voorproefje een acrostichon 
van Yaro uit 5 Sport 1: 
 

JIJ EN IK 
 

Zonder jou is er geen ik 
Onderweg naar jouw hart 
Een kindje wordt verw8 

Tuintje, boompje, beestje is waar ik naar smacht 
Jij en ik daar ben ik voor gezwicht 

Een zonnestraal op ons gericht 

 
 
 

In periode 3 maakten onze 

leerlingen kans op een Kinepolis 

duoticket indien ze de hele 

periode geen enkele melding 

negatieve attitude behaalden! 

 

X-mos 
 

Op 28 januari 2022 kon én mocht weer 

een beetje meer dan vorig schooljaar: 
onze zesdejaars vierden hun laatste 

100 dagen in PISO met allerhande 
Corona-safe uitstapjes en spelletjes. 

Voor sfeerbeelden van een geslaagde 
"bijna-klaar-met-school-dag" ga je naar 

onze FB-pagina! 


