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

 

 

• Volgende week komt de grote postmailing met posters en folders van Olyfran-29 

in uw school aan. Zoals altijd is ze geadresseerd “T.a.v. vakverantwoordelijke 

Frans”. Vraag er eventueel naar als u ze aan het einde van de week (04.12) nog 

niet zou ontvangen hebben. 

 

• Als u bijkomend promomateriaal wenst, kunt u dit bestellen via de inschrijfpagina 

van Olyfran. Wacht niet! 

 

• Het nieuwe promofilmpje is beschikbaar en kreeg al meerdere positieve 

commentaren. Maak er gebruik van en signaleer het aan uw leerlingen. 

 

• Ook al vriend van Olyfranix op Facebook? 

 

• Al geregistreerd op de inschrijfpagina als kandidaat “vroege vogel”? U kunt op 

die manier een gratis filmticket verdienen.  

 

• Ga ook eens kijken naar de inzendingen voor de YOU Tubewedstrijd. 

Nieuwsgierig? Klik hier. – Ook u heeft misschien creatieve leerlingen en ze 

kunnen er tot 40 filmtickets mee winnen!!! 

Voor meer info over reglement en prijzen: klik hier.  
 

 

 

 

 

Zoals in de vorige newsletter aangekondigd mogen OLYFRAN en het TMFI (Tournoi 

Mondial de Français par Internet) een nieuwe sponsor verwelkomen, m.n. de Europese 

vleugel van de Clubs Richelieu. Zij zullen het TMFI financieel steunen en het ook 

promoten bij hun clubs. Met onze excuses voor de foutieve vermelding in de vorige 

newsletter. 
 

 

In het schooljaar 2016-2017 hopen we de 30ste editie van de Vlaamse Olympi@de van 

het Frans te vieren. Wie heeft een idee om er een echte feesteditie van te maken? Stuur 



 

uw suggesties naar olyfranvl@olyfran.org.  

 

CommArt lanceert naast zijn al bestaande pakketten voor Frans A1 en A2 en voor 

Spaans-A1 begin januari ook een gelijkaardig pakket voor Nederlands-A1 voor 

Arabisch sprekenden. Het wordt op dit ogenblik gerealiseerd met de hulp van 

UHasselt-studenten uit de Arabisch sprekende landen en speciaal gemaakt voor de 

vluchtelingen-asielzoekers. Het zal gratis ter beschikking gesteld worden van deze groep 

van zwaar getroffen mensen. Voor de anderen blijft de prijs even toegankelijk als voor 

de pakketten voor Frans en Spaans, m.n. slechts 30€ en vanaf 10 licenties al 5% 

korting. Meer weten? Klik hier. 

 

 

De Franstalige films die dit jaar geselecteerd werden, kennen een groot succes, vooral 

“Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?” en “Les vacances du petit Nicolas”. Heeft u ook al 

uw keuze gemaakt? De uitgewerkte dossiers zijn gratis verkrijgbaar na reservatie van  

een film uit het aanbod in een Kinepolis of Euroscoop-Siniscoop complex. 

 

Mevrouw Anny Steegmans, gepensioneerde collega, werkt al meerdere jaren jaarlijks 

gedurende een drietal maanden mee in de vzw ORPER, een initiatief voor straatkinderen 

in Kinshasa. Orper bestaat al 34 jaar en helpt ieder jaar ongeveer 3000 dergelijke 

kinderen. Ze zoekt momenteel eenvoudige Franse leesboekjes voor deze straatkinderen. 

Wie kan haar helpen? Alle hulp is welkom. 

Voor vragen: annstee@gmail.com 

Met vriendelijke groeten, 

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team 

 

 

 

 

 


