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Promotie-acties n.a.v. de zilveren 25ste editie
Zoals in een vorige nieuwsbrief aangekondigd krijgt u hierna een overzicht:
•
Alle collega’s die zich registreren als plaatselijk coördinator (PC) voor Olyfran
voor hun school vóór 1 december, ontvangen een filmticket gratis.
•
Elke deelnemende school ontvangt één filmticket gratis per begonnen schijf
van 20 inschrijvingen mits een minimum van tien.
•
U kan met een klas, met enkele leerlingen een You Tubefilmpje maken ter
promotie van Olyfran. De auteurs van het filmpje dat op de slotavond van de
inschrijvingen het meeste bezoekers trok, krijgen 20 filmtickets, het tweede meest
populaire filmpje krijgt nog tien gratis filmtickets.
•
Het speciale feestlogo (zie hierboven) kunt u vrij afhalen van de olyfran-site
en overal gebruiken voor uw promotie.
•
Voortaan is OLYFRANIX op FACEBOOK. We hebben er een ganse reeks foto’s
uit de voorbije edities van “La tour Eiffel – Concours de français”, nu “Vlaamse
Olympiade van het Frans” gepubliceerd. Word vriend van Olyfranix.
•
Tenslotte is er het “Vraag van de Maand” met elke maand vijf filmtickets te
winnen. Hierover volgt volgende week nog een afzonderlijke nieuwsbrief.
•
Alle deelnemers krijgen als gadget het bekende Olyfran-latje. En we
onderzoeken welke verrassing we hen als herinnering aan deze feesteditie nog kunnen
aanbieden.
•
Op de Olyfran-site staan gratis afhaalbare wallpapers voor gsm. Maak er uw
leerlingen zeker attent op.

En waarom zou u Olyfran niet op uw Smartschool zetten? Of van 7 maart geen “Dag
van het Frans” maken (promotie van de vreemde talen, zoals Minister P. Smet
vraagt)? Of Olyfran een plaats geven op een culturele dag?
Onze marketingwerkgroep bereidt nog andere ideeën voor … Of u heeft zelf leuke
suggesties. Laat het ons weten: olyfranvl@olyfran.org.

Speciale prijzen bij deze 25ste zilveren editie:
Enkele sponsors doen een bijzondere inspanning om deze 25ste editie kleur te geven.
•
•
•
•
•
•

De NMBS zorgt voor een bijzonder leuk geschenk voor elke finalist-laureaat.
De NMBS schenkt 2x2 Interrailticketten (i.p.v. 3x1: de laureaat wint dus tegelijk
een ticket voor een reisgezel!).
De uitgeverij Deboeck bezorgt ons enkele bijzonder waardevolle naslagwerken.
De Organisation Internationale de la Francophonie schenkt een tweehonderdtal
gadgets en boeken, dit laatste voor de schoolpakketten.
De Zwitserse ambassade schenkt zestig boeken over Zwitserland.
Interculturalis vzw zorgt voor vijf luchtballonvaarten…

En er zal ongetwijfeld nog meer volgen! Maar uiteraard blijft het belangrijkste
deelnemen!

Nog even herinneren:
•

•

•

De DiWeF organiseert op 20 oktober haar jaarlijkse studiedag, voortaan een
heus congres rond het thema “La didactique du FLE”. 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. 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

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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