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Speciale Nieuwsbrief 2012-2013/07 – 20.11.2012
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"
1.

OLYFRAN doet mee aan de Dag van de Wetenschappen
nu zondag 25 november van 10 tot 17u

Een unieke kans om gratis filmtickets te winnen!!! Dus zeg het voort, zeker aan
uw leerlingen, maar doe zeker zelf ook mee!
Is je Franse kennis nog op peil? Nu zondag 25 november kan iedereen zijn kennis van het
Frans toetsen met de testbatterijen, die in de loop van 25 jaar Vlaamse Olympiade van het
Frans gerealiseerd werden.
Locatie:
alles gebeurt op de site www.olyfran.org
van 10.00 uur tot 17.00 uur
Goed om weten:
De beste resultaten van het voorbije uur zullen telkens beloond worden met twee gratis
filmtickets! Dus twaalf gratis filmtickets te winnen!

2. Nieuws van de Vlaamse Olympi@de van het Frans – 26ste editie
•

•

•

•

Al vierenzeventig collega’s gingen u voor!!! Zij registreerden zich al als plaatselijk
coördinator. Volg hun voorbeeld: Er valt een gratis filmticket te verdienen.
(www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen …). Zelfs werden al tweehonderd
leerlingen ingeschreven!
Rond 10 december zullen we de volgende postmailing met info en
promotiemateriaal versturen. Hou dus de post in de gaten. Zo kunt u uw promotie
onmiddellijk na de kerstvakantie starten.
Nu al kunt u een filmpje voor YouTube produceren, publiceren en inzenden. Zelfde
regels als het voorbije schooljaar. Prijzen: zeker drie, nl. 30, 20 en 10 filmtickets.
In functie van het aantal en de kwaliteit van de inzendingen kan dit meer worden!
Iedereen kan permanent deelnemen aan de maandelijkse wedstrijd
op www.olyfran.org > Jeu

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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