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De “Vraag van de Maand” heeft een eerste winnaar, m.n. Laurence Neyrinck voor de
maand oktober. Haar vijf filmtickets worden binnenkort opgestuurd. Ondertussen is de
vraag van november gepubliceerd. Ga eens kijken en maak kans op de vijf filmtickets van
november.
Olyfran for Life – Olyfran-XXV werkt mee aan de laatste editie van “Music for Life” van
Studio Brussel. Er werden speciale stickers ( 10,5 cm x 15 cm ) hiervoor gemaakt om op
de affiches van Olyfran te plakken. Ze worden met de postmailing van december
meegestuurd. Maar u kunt de sticker hier ook al downloaden.
Zoals aangekondigd staat OLYFRANIX ook op Facebook, met o.m. foto’s van vorige
edities. Word vriend van Olyfranix en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws.
Reeds vijftig collega’s meldden zich als PC voor de 25 ste editie. Zij krijgen binnenkort hun
filmticket thuis gestuurd. Al wie zich voor 1 december e.k. als PC registreert, ontvangt een
gratis filmticket!
En werkt uw klas al aan een filmpje voor You Tube? Ook hiermee zijn heel wat filmtickets
te winnen. Zie http://www.uhasselt.be/interculturalis
Heeft u een suggestie om promotie te voeren voor de zilveren editie van Olyfran die
eraan komt? Alle ideeën worden op de olyfransite gepubliceerd en met filmtickets beloond.
Op 20 oktober ll. vond het congres “La didactique du FLE” plaats met meer dan twintig
ateliers, meer dan tweehonderd ingeschreven leraars, alle Vlaamse educatieve uitgevers.
Zowel kwantitatief als kwalitatief een succes. Voor een overzicht en foto’s, zie
http://www.uhasselt.be/interculturalis - Noteer nu al de datum van volgend jaar: 18
oktober 2012.
Heeft u nieuwe collega’s die deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, geef dan hun

mailadres door aan olyfranvl@olyfran.org met de vermelding “Nieuwsbrief graag.”
De “Weken van de Franstalige Film” i.s.m. Kinepolis en Utopolis lopen volop. De gratis
lerarenvoorstellingen van de sprankelende “Potiche” zijn achter de rug. De data van de nog
komende filmweken:
14-18.11: Turnhout en Leuven
21-25.11: Oostende
16-20.01: Hasselt
30.01-02.02: Aarschot
06-10.02: Antwerpen
13-17.02: Lommel en Gent
05-09.03: Brussel
Programma, dossiers en reservaties, zie www.uhasselt.be/ic
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

Klik hier indien u onze nieuwsberichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen.
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