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

Voor wie dit leest gedurende de examens: veel (verbeter)moed bij het afsluiten
van het eerste trimester!
Voor wie dit leest na 1 januari en ook voor de vorigen: van harte een gelukkig
nieuw jaar. OLYFRAN hoopt u met veel enthousiaste leerlingen terug te vinden bij
de deelnemers van de 27 ste editie!
Gaan we met meer zijn dan vorig jaar? OLYFRAN hoopt het ten zeerste om zo
samen met u het dynamisme van de leraars Frans te onderlijnen.

De postmailing van december vertrekt maandag e.k. Vraag ernaar op uw
schoolsecretariaat.
1 Eerst bijzonder heuglijk nieuws:
Op 14 november werd het nieuwe convenant voor de subsidiëring van de olympiades voor
de vijf volgende jaren door Minister I. Lieten ondertekend. Ofschoon er geen internationale
finale van Frans bestaat (Olyfran is tot hiertoe uniek!) werd ook Olyfran opgenomen in dit
convenant! Zo is onze basisfinanciering voor de volgende vijf jaar veilig.
2 En minder goed nieuws:
Spijtig genoeg valt hier en daar opnieuw privé sponsoring weg. Olyfran probeert echter
ondanks alles de kwaliteit van de organisatie voor de deelnemers te handhaven.
Vorig jaar al werd de personeelskost verminderd door de inzet van nog meer vrijwilligers.
Dit jaar wordt het promomateriaal in de postmailing die begin volgende week vertrekt
gereduceerd tot een affiche en twee folders per zending. We schrijven voortaan echter alle
schoolvestigingen aan. PROMOMATERIAAL KAN ECHTER TE ALLEN TIJDE BIJBESTELD
WORDEN VIA DE INSCHRIJFSITE (klik hier): doe het dus zo snel mogelijk en aarzel niet.
Ook gaan we proberen de torenhoge onkostennota voor de aflevering van de vragensets te
reduceren. De sets van de scholen in de universiteitssteden (behalve Brussel) zullen dus
centraal afgeleverd worden. De PC’s van deze scholen krijgen echter een gratis filmticket.
3 De kerndata van Olyfran-27 vindt u in de folder en op de gekende site. Maar ter
herinnering:

•
•
•

Wie zich voor 31.12 registreert als PC en nadien ook effectief deelnemers inschrijft,
heeft recht op een gratis filmticket vrij te besteden.
Interesse voor de gratis didactische stage in Québec? Zie de olyfran-site. Stuur uw
kandidatuur in voor 28.02.14!
Op www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen vindt u ook een promomontage: klik
hier.

4 Belangrijk nog ter herinnering:

•

•
•
•
•

Er loopt opnieuw een wedstrijd voor het populairste promotiefilmpje via You Tube.
Stuur dus zo snel mogelijk uw filmpje in. Het aantal kijkers wordt geteld op
23.04.2014.
Het gratis filmticket per begonnen schijf van 20 deelnemers (mits minimaal 10)
blijft.
Daar zijn gratis tickets bijgekomen voor de tropische zwemparadijzen van enkele
Center Parcs.
Speciaal voor de deelnemers ook nog vier verblijven in een park van Center Parcs.
En voor de PC’s een hotelarrangement voor twee in Vossemeren-Lommel.

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT
Voor de proclamatie-prijsuitreiking zoekt OLYFRAN een (school)bandje dat 2 x
4 Franse liedjes wil brengen. Een redelijke vergoeding is voorzien. Voor meer
info: olyfranvl@olyfran.org. Gezien de aanwezige personaliteiten een unieke
kans voor opkomend talent om zich te promoten!!!

Bloempjes geplukt in « Mots pour rire » van www.linguacluster.org (en zo zijn er nog
tientallen) :

•
•

Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire.
Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui sont tombés, c'est
pourquoi on les appelle des pierres tombales.

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

