Indien u deze mail enkel als tekst kan zien, klik dan hier voor een opgemaakte versie:

Plus d’informations/Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2012-2013/10 – 09.01.2013
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"

1.

Verdedig het vak Frans samen met uw collega’s
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2.

Neem met uw leerlingen deel aan de 26 ste editie van de Vlaamse Olympiade van
het Frans. Eindejaar noteerde Olyfran 101 PC’s. Zoals aangekondigd krijgen ze een
filmticket als ze ook minimaal 4 deelnemers registreren. Ondertussen zijn er al 114
PC’s ingeschreven.
Zoekt u nieuwe en/of bijgewerkte 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 een KMO: leven of sterven” van de hand van de
voorzitter van Olyfran. Klik hier.
Ter herinnering kort:
 In december werd de traditionele postmailing op uw schooladres
afgeleverd. Als u bijkomend promotiemateriaal wenst, kunt u dat
bestellen via de inschrijfpagina’s. Klik hier.
 Op de site van olyfran vindt u nog:
 Het logo van Olyfran en van de verschillende varianten
van Olyfranix. Klik hier.
 Het nieuwe promofilmpje. Klik hier.
 Kant-en-klare lespakketten over Québec voorbereid door
de leraren-laureaten van een didactische stage in
Montréal. Klik hier.
 Reisverslagen van vroegere laureaten met het bijzonder
leuke verslag van J.E. Van Poucke over zijn
Interrailervaring. Klik hier.
 De testbundels van de vorige editie(s). Klik hier.
OLYFRAN reserveerde ondertussen opnieuw vijf luchtballondopen, maar daarnaast
ook nog vier vluchten met een sportvliegtuig boven uw eigen provincie op
ongeveer 300 meter hoogte.
De sleuteldata van Olyfran-26: WIJZIGING!!!
PRIJSUITREIKING-PROCLAMATIE: maandag 6 mei (de Hadewychzaal is niet
beschikbaar op 7 mei…).
Tot 08.03 kunt u zich kandidaat stellen voor een van beide gratis internationale
didactische stages in Montréal in juli 2013.
Tot 17.04 wacht You Tube op filmpjes die promotie maken voor Olyfran en/of voor
het (vak) Frans. De drie filmpjes met het grootste aantal bezoekers winnen!

3.

OPROEP TOT AANVULLING VAN UW INSCHRIJVING ALS PC

Zoals vorig jaar zullen de vragensets door de olyfran-estafette uitgereden worden. Dit
gebeurt normaal op het adres van uw school zoals u dat bij uw registratie als PC ingaf.
Gelieve ook – dit om dure verplaatsingen en tijd uit te sparen – op het nu toegevoegde
scherm een adres te vermelden waar uw vragensets BUITEN de schooluren kunnen
afgegeven worden. - Ook als u een factuur wenst voor het inschrijfgeld (liefst niet, want dit
verzwaart onze administratie), gelieve dit dan even aan te vinken en het juiste facturatieadres in te geven.
4.

MUZIEKGROEPJE

Olyfran zoekt een schoolmuziekgroepje om de proclamatie op te luisteren met een 10-tal
Franse nummers. Een vergoeding wordt afgesproken. Geïnteresseerd? Mailtje aan
olyfranvl@olyfran.org.
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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