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De postmailing vertrekt volgende vrijdag. Ze is gericht aan uw school “T.a.v. de
coördinator Frans”. Dus hou de post in de gaten begin volgende week.
Inhoud: brief met allerlei uitleg, 2 Olyfran-posters (de data van dit jaar kunt u er zelf
op plakken), 3 Olyfran-folders, promotioneel materiaal van enkele sponsors.
De inschrijvingspagina is actief. U kunt zich vanaf nu al registreren als plaatselijk
coördinator voor Olyfran-27 en zo een filmticket verdienen. Ook kunt u er
promotioneel materiaal bestellen. Klik hier.
U kunt zich ook al kandidaat stellen voor een van beide beurzen voor een didactische
stage in Québec. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw kunnen toegekend
worden. Voor meer info, klik hier.

Weken van de Franstalige Film
U kunt zich registreren voor een gratis inkomticket voor de gratis openingsfilm “Dans la
Maison”. Deze voorstellingen vinden plaats in het Kinepoliscomplex van Hasselt (23.09),
Antwerpen (24.09), Leuven (1.10) en Brugge (3.10) telkens om 19u.
Voor meer info en registratie, klik hier of ga naar www.uhasselt.be/ic - rechtsonderaan
'Weken van de Franstalige film'.

Congres “Didactiek van het vreemde-talenonderwijs”
Datum: 17 oktober 2013
Plaats: Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt
Organisator: DiWeF
Doelgroep: leraars van ALLE vreemde talen van alle niveaus van onderwijs (ook hoger en
avondonderwijs)
Programma: 22 ateliers, zowel taalspecifieke als algemene
Deelname met een stand van alle grote Vlaamse educatieve uitgevers, van “Taalsector”,
van Clé International, van de Franse Ambassade
Prijs: slechts 45€ voor drie ateliers, verminderde prijs voor studenten van de
lerarenopleiding en voor recent afgestudeerden
Voor meer info en inschrijvingen: www.uhasselt.be/ic - linksonderaan 'DiWeF' of klik hier.
Let op: voor een ganse reeks ateliers is het aantal deelnemers beperkt!

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

