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

Plus d’informations/Meer nieuws: www.olyfran.org
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"
Beste collega's,
September nadert met rasse schreden. Een nieuw schooljaar met nieuwe kansen en
uitdagingen kondigt zich aan.
Om u en ons bij de voorbereiding te helpen al volgende informatie en een verzoek:
- eerste postmailing van Olyfran rond 20.09
- eerste emailing over Olyfran-27 rond 10.09
Verder het vriendelijk verzoek om mailadressen van nieuwe collega's op te sturen
naarolyfranvl@olyfran.org.
Graag in deze voorbereidingsperiode ook een bericht van twee trouwe Olyfransponsors.
1 Sla resoluut de weg in van het "NIEUWE LEREN" met de unieke e-pakketten van
CommArt International: multimediaal, gevarieerde oefentypes, flexibel, alles-in-één
(basiscursus, oplossingen, feedback, woordenboek, naslagrubrieken), uitgebreide feedback,
een uitgekiend verwijssysteem, met in de Linguacom-reeks tekst-naar-spraak en
schermvergroting (een echte hulp voor dyslectici en leerlingen met visuele beperkingen)
- de Linguacom-reeks met de talencombinaties NL-FR, TR-FR, FR-NL, TR-NL, RO-NL, SKNL, voor echte beginners 'algemene taal', dus de niveaus A1-A2 van het ERK. - de DBCreeks met NL-FR en NL-DE, voor remediëring en differentiëring voor wie al een basiskennis
heeft, in klasverband of autonoom
- de Plurilingua-reeks voor (toekomstige) bedrijfskaders, gesitueerd op B1-B2-(C1) van het
ERK, Europees genomineerd.
Al deze producten zijn downloadable: met een licentiecode installeert u ze in een wip op
één toestel.
Tot eind september kunt u profiteren van 25% op de educatieve prijs.
Meer info: www.commart.eu
2 Nieuwe brochure ‘Groepsreizen voor scholen en jongeren’
NMBS Europe heeft het genoegen u haar nieuwe jaargang van de brochure ‘Groepsreizen
voor scholen en jongeren’ voor te stellen.
Hierin vindt u:
- een greep uit het aanbod van bestemmingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië
voor schoolgroepen die vlot per trein bereikbaar zijn.
- voordelige reisformules trein + overnachting en educatieve activiteiten die via NMBS

Europe geboekt kunnen worden
De brochure kan echter ook via de speciale
website www.schoolreizenmetdetrein.be gedownloaded worden.
Het is tevens mogelijk via deze site een prijsofferte aan te vragen en bijkomende brochures
te bestellen.
Voor meer info kan u terecht bij :
Contact Center NMBS Europe Groepen
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel
Tel. 070 79 79 81 (€ 0.30/min*)
Fax 02 528 27 93
E-mail: group@nmbs.be
*Bij aankopen via het Contact Center NMBS Europe Groepen worden dossierkosten
aangerekend.

Prof. em. W. Clijsters, PhD
Universiteit Hasselt
Centrum Toegepaste Linguïstiek
Agoralaan, Gebouw D, B 66
BE-3590 Diepenbeek
+32 11 26 86 80
www.uhasselt.be/ctl

Klik hier indien u onze nieuwsberichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen.
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