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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"

•

De onderhandelingen met “Le Vif – L’Express” werden uitzonderlijk positief
afgesloten. Bij de editie van volgend voorjaar zullen niet minder dan 75 scholen
een gratis jaarabonnement krijgen!

•

Al vijftig collega’s gingen u voor!!! Zij registreerden zich al als plaatselijk
coördinator voor Olyfran voor het lopend schooljaar. Volg hun voorbeeld: Er is
een gratis filmticket te verdienen. (www.olyfran.org > OlyfranVlaanderen …)
Zelfs werden de eerste leerlingen al ingeschreven!

•
•

En heeft u zich al ingeschreven voor het congres “De didactiek van het vreemdetalenonderwijs - La didactique du FLE” van DiWeF (41 ste werkjaar!!!) op 18
oktober? Er is een uitzonderlijke lezing geprogrammeerd over een
revolutionaire methode om dyslexie te voorkomen door dr. E. Moonen,
auteur van “Dwaalspoor dyslexie: Hoe elk kind een vlotte lezer wordt”.
De helft van de ateliers zijn al volzet. (www.uhasselt.be/ic > DiWeF >
Congres …)

•

De gratis openingsavonden van de Weken van de Franstalige Film kennen een
uitzonderlijke belangstelling. Door uitzonderlijke omstandigheden kon de
voorstelling van 25.09 gepland in Turnhout niet plaatsvinden. Ze is verschoven
naar 06.11. Best zo snel mogelijk inschrijven, a.u.b. (www.uhasselt.be/ic
> Weken van de Franstalige Film). De toplaureaten van vorig jaar
publiceerden hun reis- en andere ervaringen op de Olyfransite. Lees hun
enthousiaste verslagen en maak er uw leerlingen attent op. Klik hier.

Ter herinnering en nog met het oog op de 26

•

•

ste

editie van Olyfran kunt u:

nu al 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!
permanent deelnemen aan de maandelijkse wedstrijd op www.olyfran.org > Jeu

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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