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Nieuwsbrief 2015-2016/19 – 20.04.2016 

 

”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©" 

1. OLYFRAN-29: You Tube – Op de einddatum waren er tien filmpjes gepubliceerd op You Tube. 

Toen waren er al 12268 kijkers geregistreerd en zijn dus de populairste filmpjes gekend. – 

Ondertussen werd een “poll” rondgestuurd om het beste filmpje te selecteren dat dan beloond 

wordt met twintig filmtickets.  
 

2. OLYFRAN-29: Proclamatie – Prijsuitreiking 

Ondertussen zijn de finale proeven achter de rug en is het eindklassement gekend. Het zal op 

de afsluitende ceremonie van 11 mei onder voorzitterschap van Mevrouw H. Crevits, Minister 

van Onderwijs, geproclameerd worden. Als grote prijzen zullen uitgedeeld worden: 

- Een tiendaagse stage in Parijs 

- Een veertiendaagse stage op het internationaal theaterfestival van Châteauroux 

- Drie Interrailtickets om gratis door Europa te reizen met het openbaar vervoer 

- Vijf tweedaagse citytrips voor twee naar Parijs 

- Vrij driedaagse citytrips voor twee naar Parijs 

- Drie e-readers 

- Een Roeland taalstage in Villedieu 

- Twee Clipper taalstages (Naussac of Villeneuve) 

- Drie CERAN taalstages 

 

N.a.v. de 150.000ste deelnemer sinds het begin van Olyfran, toen “La Tour Eiffel” worden twee 

gelukkigen geloot voor een tweedaagse citytrip voor twee naar Parijs. De PC’s van deze 

leerlingen worden in de loop van de volgende dagen gecontacteerd. 

 

Ook de scholen-winnaars van een didactisch pakket ontvangen in de loop van de volgende 

dagen een uitnodiging voor de prijsuitreiking. 

 

De proclamatie zal opgeluisterd worden door het zangduo “Céléna-Sophia” die chansons zullen 

brengen uit hun eigen en uit het klassieke Franse repertoire. 

 

3. OLYFRAN-CADETS – We kondigden vroeger aan dat we een experiment zouden opzetten met 

een “Olyfran-Débs”, ondertussen herdoopt tot “Olyfran-Cadets”. Meerdere collega’s vroegen 

immers herhaaldelijk om ook iets te doen voor de eerste graad … Maar daartoe is enige 

programmatie nodig, omdat we dit initiatief volledig via internet wensen te laten verlopen. 

Immers de formule voor de 2de en voor de 3de graad is vrij kostelijk en arbeidsintensief. We 

hopen alleszins eind mei te kunnen “proefdraaien”. U hoort er zeker nog van!!! 

 

4. OLYFRAN-30 – We zoeken naar ideeën om van de 30ste editie van OLYFRAN iets beklijvends te 

maken. Heeft u een idee? Laat maar komen! Alle suggesties zijn welkom! 
 

5. TMFI – Morgen vindt de finale van het dertiende Tournoi Mondial de Français par Internet 

plaats. De ploegjes die de “éliminatoires” passeerden stuurden foto’s op van hun deelnemers-in-

actie: zeker eens gaan kijken op de Olyfransite. U kunt morgen “en direct” de evolutie van het 

  



klassement van de finalisten volgen, want ze kunnen een ganse dag “spelen” en zo hun score 

verbeteren. 

En hierna nogmaals de data van OLYFRAN-30. Zet ze nu al in de schoolplanning van 2016-2017. 

Niemand mag de feestelijke 30ste editie missen! 

 

05.02.2017 om 24u: einde inschrijvingen 

22.02.2017 tussen 9u en 15u30: schriftelijke selectieproeven in de eigen school 

19.04.2017 (namiddag): mondelinge finale voor jury 

10.05.2017: proclamatie en prijsuitreiking 

 

Heeft u een idee om van deze editie een echte feesteditie te maken? Graag opsturen naar 

olyfranvl@olyfran.org. 

Tot slot wenst Olyfran u en uw leerlingen veel moed voor de komende examens. 

Met vriendelijke olyfran-groeten, 

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team 

   
 

  

 


