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1 De editie 2011-2012 is de vijfentwintigste al, dus een speciale verjaardag, want de zilveren editie van
de “Vlaamse Olympi@de van het Frans”. Maak er samen met ons een feest van!
OLYFRAN doet alvast zijn best:
Zo kreeg de site een volledig nieuwe look. Jeugdiger en overzichtelijker. Zie www.olyfran.org > OlyfranVlaanderen.
Voortaan zullen ook de selectieproeven van MAX plaatsvinden in de eigen school en wel
woensdagnamiddag samen met de JUNIOR-proeven. Hierna de sleuteldata voor de volgende editie:
11.02.2012: einde inschrijvingsperiode
14.03.2012: selectieproeven JUNIOR (in eigen school) tussen 12u30 en 15u
14.03.2012: selectieproeven MAX (in eigen school) tussen 12u30 en 15u
14.03.2012: einddatum voor indiening kandidaturen voor de lerarenstages in Montréal
18.04.2012: Mondelinge finale (in Universiteit Hasselt)
10.05.2012: Proclamatie en prijsuitreiking (departement onderwijs, Brussel)
Er werd ook een feestlogo uitgewerkt, dit met de gekende Olyfranixen. U kan het gratis downloaden van
de nieuwe Olyfran-website. Gebruik het voor uw promotie van de zilveren editie van Olyfran.

2 Signaleer ook de Facebook-pagina van Olyfran aan uw leerlingen en ga zelf ook eens kijken. U vindt er
trouwens de ideeën die al gesuggereerd werden om de 25ste editie speciaal te maken.
We kregen al volgend knap voorstel van het Sint-Janscollege in Poperinge:
“We zouden een 'Journée française' kunnen inrichten op school op 14/03/2011!
Op de woensdag van de selectieproeven, 's morgens ook alles in het teken van Olyfran / de Franse taal /
de Franse cultuur / ... met muziek, film, toneeltjes, spelletjes in het Frans, ...”
3 Als u mediaberichten (ook in uw eigen schoolkrantje) heeft over de voorbije (of komende) editie van
Olyfran, krijgen we die graag. Voor onze sponsors stellen we een mediamap samen om de
mediaweerklank die Olyfran krijgt, te tonen.
4 Bent u al gaan kijken naar het speciaal gunstige aanbod van “Le français dans le monde”? Profiteer
ervan en verrijk er uw schoolbibliotheek mee!
5 Volgende week ontvangt u de derde postmailing van OLYFRAN. Ze wordt zoals altijd verzonden op uw
schooladres “T.a.v. coördinator Frans”. Als u niets ziet opdagen, vraag er dan naar!
6 Maak uw leerlingen attent op de permanente wedstrijd op de OLYFRAN-site. Maandelijks zijn er
filmtickets te winnen!
7 Wilt u een hoogstaand en onvergetelijk programma met een selectie uit het repertoire van Jacques
Brel, gebracht door twee Franse topartiesten? Info bij collega Peter Stabel: tel. 03 889 61 87 of GSM:
0472 29 34 20, e-mail: stabelpeter@hotmail.com.
8 Een Limburgse collega biedt een ruime selectie tweedehands livres de poche (een 50-tal) aan voor een
schoolbibliotheek en dit gratis, mits afhalen. Interesse? Mail uw schoolnaam + adres, uw eigen naam en
een telefoonnummer naar olyfranvl@olyfran.org
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

