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 2012-2013/09 – 21.12.2012
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"
Op de dag dat de wereld vergaat … denkt OLYFRAN toch aan de nabije en verdere
toekomst:
1. Beste wensen!
Olyfran wenst uzelf en uw gezin fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar. Daarin zullen we
ons samen met u inspannen om ons vak Frans op de kaart te zetten en u te ondersteunen
in uw moeilijke taak.
2. Zet het vak Frans op de kaart met OLYFRAN

•
•
•
•

•

Neem met uw leerlingen deel aan de 26 ste editie van de Vlaamse Olympiade van
het Frans. Al bijna honderd collega’s registreerden zich als PC voor hun school.
De postmailing van december werd een tiental dagen geleden verzonden naar uw
schooladres “T.a.v. de Coördinator Frans”. Dus vraag er eventueel naar.
Als u bijkomend promotiemateriaal wenst, kunt u dat bestellen via de
inschrijfpagina’s op www.olyfran.org.
OLYFRAN reserveerde ondertussen opnieuw vijf luchtballondopen, maar daarnaast
ook nog vier vluchten met een sportvliegtuig boven uw eigen provincie op
ongeveer 300 meter hoogte.
Als andere promomiddelen vindt u op de olyfransite:
- Het logo van Olyfran en van de verschillende varianten van Olyfranix
- Het nieuwe promotiefilmpje
- De kant-en-klare lespakketten over aspecten van Québec voorbereid door de
leraren-laureaten van een didactische stage in Montréal in de beide vorige edities
van Olyfran.
- De reisverslagen van de laureaten van de vorige editie(s)
- De testbundels van de vorige editie(s)

•

Ga ook eens kijken onder “Varia” waar u nieuwe en belangrijke argumenten vindt
om uw leerlingen te wijzen op het belang van het Frans!

3. De sleuteldata van Olyfran-26: zie de folders in de postmailing of de olyfran-

site. Verder:
U kunt zich nog tot 31 december registreren als plaatselijk coördinator voor uw
school en zo een gratis filmticket verdienen mits u ook nog deelnemers inschrijft.
U kunt zich nu al kandidaat stellen voor een van beide beurzen voor een gratis
internationale didactische stage in Montréal in juli 2013. Deadline: 8 maart 2013.
Uw leerlingen kunnen een filmpje publiceren op You Tube om promotie te voeren
voor Olyfran en/of het (vak) Frans. Wie op de avond van 17 april het meest
bezoekers registreert, kan tot 20 filmtickets verdienen.

P.S. Dank nog aan alle collega’s die ons een lijst(je) bezorgden van de typische fouten die
hun leerlingen in het Frans maken.

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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