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VIER MET ONS HET ZILVEREN JUBILEUM VAN OLYFRAN!
Vooreerst onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Moge het u op persoonlijk en
professioneel vlak alle geluk brengen dat u wenst. En Olyfran hoopt daartoe een klein
stukje te kunnen bijdragen.
U bent ongetwijfeld al volop bezig met de promotie van de komende Olympi@de van het
Frans. Daartoe ontving u al de postmailing met affiches en folders. Via de olyfran-site kunt
u bijbestellen voor zover de voorraad strekt. In de vorige e-nieuwsbrief kon u ook al een
overzicht lezen van promotionele instrumenten die u op het internet ter beschikking staan.
Voortaan ook picbadges:
Wat?
Een digitale badge die je op je profielfoto van Facebook kan pinnen om aan te geven dat je
Olyfran een warm hart toedraagt.
Hoe? Er zijn 2 manieren:
- ga naar onderstaande link en klik op de button “Add to profile picture”. Volg de stappen
die op het scherm verschijnen.
http://www.picbadges.com/olyfran-vlaamse-olympiade-van-hetfrans/2444795/?ref=search
- voeg Olyfranix toe als vriend op Facebook en hij zal je een uitnodiging tot picbadges
toesturen.

You Tube:
-

Klik op de onderstaande link om de voorlopige inzendingen van de You Tube
wedstrijd van dit jaar te bewonderen.
http://www.uhasselt.be/UH/interculturalis/Promo-ampamp-download/You-tubewedstrijd/Inzendingen-You-Tube-wedstrijd-2011-2012.html

-

Klik op de onderstaande link om het filmpje te vinden van de Olyfran delegatie die
op zondag 18 december namens Olyfran geld is gaan afgeven aan het glazen huis
in Leuven (~Music For Life actie: 0,40€/deelnemer).
http://www.uhasselt.be/UH/interculturalis/Promo-ampamp-download/Music-forLife/Olyfran-bezoekt-het-glazen-huis-in-Leuven.html

Vraag van de maand:
-

-

Ook deze maand is er een nieuwe vraag van de maand, namelijk:
“Als we uitgaan van het aantal deelnemers aan Olyfran van vorig jaar, hoeveel
euro zou Olyfran dan kunnen doneren aan Music for Life?”
Mail je antwoord op de vraag van deze maand vóór het einde van de maand naar
olyfranvl@olyfran.org en maak kans op 5 filmtickets!
Marie-France Detremmerie is de winnares van de vraag van de maand van
december. Zij wist dat 2min00sec het juiste antwoord was op de vraag: “Hoe lang
duurt het winnende filmpje van onze You Tube wedstrijd van de vorige editie
(2011)? Antwoorden in minuten en seconden.” Een dikke proficiat en vijf
filmtickets!

Ter herinnering:
11.02.2012: Einde inschrijvingen deelnemers
07.03.2012: Schriftelijke selectieproeven voor alle categorieën
14.03.2012: Einde inzending kandidaturen lerarenstage in Montréal
P.S. Tip! Sommige collega’s mailen onze nieuwsbrief door aan hun leerlingen of zetten hem
op het schoolnetwerk.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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