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Nieuwsbrief 2011-2012/02 – 12.09.2011

Dit schooljaar zal de Vlaamse Olympi@de van het Frans haar 25ste editie kennen, dus haar
zilveren jubileum. En met al tien jaar een Tournoi Mondial de Français par Internet met
deelnemende ploegen van over heel de wereld is Olyfran mondiaal… Wie had dat indertijd
kunnen denken?
De 25ste editie zal speciaal zijn:
• Voor het eerst zullen de MAX-deelnemers (3de graad) de selectieproeven afleggen in hun
eigen school en wel op dezelfde woensdagnamiddag als de JUNIOR-deelnemers (2de
graad).
• Naast de gewone incentives zullen enkele speciale promotie-acties opgezet worden. U
leest er binnenkort meer over in een afzonderlijke nieuwsbrief.
• Ook doen enkele sponsors een bijzondere inspanning om deze 25ste editie kleur te
geven. Zo zorgt de NMBS voor een bijzonder leuk geschenk voor elke finalist, zijn er dit
jaar 2x2 Interrailticketten (de laureaat wint dus tegelijk een ticket voor een reisgezel!),
bezorgt de uitgeverij Deboeck ons enkele bijzonder waardevolle naslagwerken, doet de
Organisation Internationale de la Francophonie een tweehonderdtal gadgets cadeau, en last
but not least zorgt Interculturalis vzw voor vijf luchtballonvaarten… En er zal ongetwijfeld
nog meer volgen! Maar uiteraard blijft het belangrijkste deelnemen!
Einde deze week zal de eerste postmailing verzonden worden “ter attentie van de
coördinator Frans” met het eerste promomateriaal. U kan dan onmiddellijk bijbestellen via
de inschrijfsite. De grote mailing volgt in december.
Nog speciaal dit:
De DiWeF organiseert op 20 oktober haar jaarlijkse studiedag, voortaan een heus
congres rond het thema “La didactique du FLE”. Men kan kiezen uit meer dan twintig

ateliers, de grote Vlaamse educatieve uitgevers zullen hun recentste publicaties showen,
Québec en de Franse culturele Dienst zullen een stand hebben en voor het eerst is er een
“Espace Amitié” waar men bij een drankje gezellig kan van gedachten wisselen met
collega’s. Info en inschrijven: http://www.uhasselt.be/interculturalis → DiWeF
(linksonderaan).
De Weken van de Franstalige Film i.s.m. Kinepolis en Utopolis vinden eveneens
opnieuw plaats. Zes boeiende films worden geprogrammeerd. Een didactisch dossier is
telkens beschikbaar. En ook dit jaar weer zijn er zes gratis avondvoorstellingen voor leraars
(en hun partner). Inschrijven verplicht. Zie http://www.uhasselt.be/interculturalis
(rechtsonderaan).
Nieuwe collega’s? Geef hun mailadres door voor de e-nieuwsbrief aan olyfranvl@olyfran.org
En wie al zeer snel wil bijscholen. Op zaterdag 8 oktober organiseert Euregiomag in
Jemeppe haar jaarlijkse studiedag-seminarie voor leraars vreemde talen. Voor programma
en info: http://www.uhasselt.be/UH/interculturalis/DIWEF-ic/Varia.html
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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