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Nieuwsbrief 2011-2012/11 – 06.02.2012

”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"
Nog enkele nieuwtjes voor de inschrijvingen afgesloten worden
11.02.2012 om 24 u: Limiet voor inschrijvingen of wijzigingen – Ons secretariaat is
echter slechts telefonisch bereikbaar tot en met vrijdag 10/02, 17u.
07.03.2012: Schriftelijke selectieproeven voor alle categorieën in de eigen school. Duur van
de proeven: MAX 2 uur; JUNIOR 1,5 uur
14.03.2012: Einde inzending kandidaturen lerarenstage in Montréal. Stuur uw kandidatuur
zo snel mogelijk in. Voor info en verslagen van voorgangers: zie www.olyfran.org
•

Dinsdagmorgen om 9u zijn al meer dan 3000 leerlingen ingeschreven, d.i. het aantal van
vorig jaar op hetzelfde tijdstip. We rukken dus terug op naar de zesduizend deelnemers.

•

Winnaar van de “Vraag van de Maand” voor januari is dhr. Stefaan Knockaert,
Oostende. Hij krijgt zijn vijf filmtickets zo snel mogelijk opgestuurd. Het juiste antwoord
was: “Music for Life” zou 2480,80€ krijgen want 6202 deelnemers à 0,4€ elk.

•

De laatste “Vraag van de Maand” staat nu open: “In welke stad kunnen jaarlijks twee
door Olyfran geselecteerde leerkrachten Frans een taal- en cultuurstage volgen?” Laatste
kans om vijf filmtickets te winnen. Vrienden van Olyfranix op Facebook krijgen van hem
een tip!

•

De NMBS-Interrail schenkt dit jaar twee duo interrailtickets voor de toplaureaten. Maar
daarnaast zorgt ze bij deze 25ste editie voor een speciaal pakket voor elk van de 75
toplaureaten. Het handige rugzakje bevat een niet te versmaden inhoud. Oordeel zelf:
een USB-stick, het boekje met tips voor elk land “Europe by Interrail”, twee spellen om
gedurende de reizen de tijd te verdrijven m.n. een kaartspel en het originele Interrail
Score Game, het Interrail-t-shirt en de Interrail regencape.

•

Voor de selectieproeven zullen enkele Olyfran-vrijwilligers alle nodige materiaal in de
scholen komen afleveren. Dank zij hun inzet spaart Olyfran de zware portkosten uit. Het
betreft: het nodige aantal vragensets (een witte A-reeks en een gekleurde B-reeks) en

kladantwoordformulieren, voor elke ingeschrevene het zilveren Olyfran-latje, het aantal
filmtickets waarop u, gezien uw aantal ingeschrevenen, recht heeft.

MMet vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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