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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren
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OLYFRAN: de grote dag
Vandaag zullen dus 6621 Vlaamse jongeren in een Olympische geest
deelnemen aan de 26ste Vlaamse Olympiade van het Frans.
Filmtickets:
o Snelle PC’s hebben recht op één ticket.
o Elke school die minimaal tien deelnemers inschreef, heeft recht op
één ticket per begonnen schijf van 20 deelnemers.
o We beschikten, spijtig genoeg, niet tijdig over het nodige aantal
tickets om ze al mee te leveren met de testpakketten.
o Ze zullen nagestuurd worden op het privé adres van de PC. We
zullen deze verzending ook per mail of e-nieuwsbrief aankondigen.
Latjes:
o We hadden onze voorraad latjes overschat en hebben dus niet
iedereen zijn latjes kunnen leveren in het testpakket.
o Ook de latjes, voor wie ze nog niet ontving, zullen nagestuurd
worden naar de school “T.a.v. de PC”
Na afloop van de selectieproeven van deze namiddag:
o Gelieve uw antwoordbladen samen met het volledig ingevulde PV
zo snel mogelijk terug te sturen naar Universiteit Hasselt –
Olyfran, Agoralaan Gebouw D B64, 3590 Diepenbeek
Uitslagen:
 Als alles meezit, hopen we de uitslagen te kunnen publiek maken in de
week van 18 maart, de Internationale Week van de Francophonie. U
ontvangt hierover nog een bericht. Dan worden ook de finalisten via
hun PC verwittigd.

2. You Tube
•

Er is een nieuw leuk promotiefilmpje bijgekomen voor Olyfran / het
vak Frans op You Tube. Zeker gaan kijken en zo snel mogelijk uw
eigen filmpje toevoegen:
http://www.youtube.com/watch?v=R3TE00XIyQ&feature=player_embedded

3. Argumenten om uw leerlingen te motiveren Frans te leren?
Lees op de olyfran-site onder “Olyfran in de media + divers” de bijdrage
“Vreemde talen in KMO’s: leven of sterven” nu aangevuld met
gegevens over de publieke sector! Het belang van het Frans voor het
latere beroepsleven kan moeilijk overtuigender aangetoond worden!
4. Muziekgroepje
Olyfran zoekt nog een schoolmuziekgroepje om de proclamatie op te
luisteren met een 10-tal Franse nummers. Een vergoeding wordt
afgesproken. Geïnteresseerd? Snel een mailtje aan olyfranvl@olyfran.org.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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