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

 

Een NIEUWE sponsor, nog meer prijzen!!! 

CLIPPER vzw, http://clipperreizen.be, de welbekende organisator van 
taalschoolreizen en taalexcursies, is de nieuwe sponsor van OLYFRAN. Beide 

partners vonden elkaar makkelijk: ze delen immers hetzelfde doel, nl. de 
vreemde-talenkennis van onze leerlingen verbeteren. 

CLIPPER wil daarom volgende schoolprijzen schenken aan OLYFRAN-XXVIII.  

Voor niet minder dan TIEN scholen 

CLIPPER bezoekt tien scholen en biedt een ontbijt met croissants aan voor de 
leerkrachten Frans en een gezelschapsspelenpakket (bestaande uit vier Franse 
gezelschappsspelen). 

 

Voor TWEE scholen 

Twee scholen kunnen genieten van een korting op hun CLIPPERschoolreis (niet 
van toepassing op taalexcursies) ter waarde van 10 euro’s per leerling. Ofwel, 
naar keuze van de school, kan een upgrade voorzien worden van dezelfde 
waarde. Ofwel krijgt de school per 20 participerende leerlingen een gratis plaats 
(max. 200€) ter sociale correctie. 

Deze schoolprijzen worden opgenomen in de didactische pakketten die Olyfran 
jaarlijks toekent aan 40 scholen die door lottrekking aangewezen worden onder 
de scholen die deelnemers inschreven. 

Een korte voorstelling van deze nieuwe sponsor: 

  



 

http:// clipperreizen.be 

CLIPPER organiseert taalreizen voor scholen in samenwerking met AFF en CLIP. CLIP 
zorgt voor de taalactiviteiten, AFF omkadert de taalexcursies en CLIPPER staat in voor 
het reisaspect. 

OP TAALEXCURSIE NAAR BRUSSEL, NAMEN, LUIK, WAVER OF RIJSEL 

De gevarieerde en goed begeleide dagexcursies naar Brussel, Namen, Luik, Waver of 
Rijsel zijn het meest gekend. Via dynamische methodieken komen de leerlingen 
veelvuldig in contact met de lokale bevolking en dit op een aangename manier. Er wordt 
telkens gekozen voor een stad in combinatie met een formule. Wat dacht je van een 
zoektocht in de voetsporen van Simenon in Luik of van bekende stripfiguren in Brussel? 
Voor de leerkrachten is het een feest om hun leerlingen hun grenzen te zien verleggen op 
het terrein. 

OP CITYTRIP NAAR PARIJS, LONDEN, DUBLIN OF BERLIJN 

Met haar Parijsreizen speelt CLIPPER een thuismatch. Daarnaast kan je kiezen voor 
Londen, Dublin of een verblijf in Berlijn. 

We bieden een degelijk logement op hotel of in een jeugdherberg op basis van kamer en 
ontbijt, veilig en comfortabel vervoer per autocar of met het vliegtuig, programma-
voorstellen met of zonder taalaspect, eventueel een gids of extra maaltijden… en dat 
alles aan een scherpe prijs.  Highlights als een bezoek aan de Eiffeltoren of de Tower 
Bridge mogen natuurlijk niet op het programma ontbreken, maar we tonen u ook graag 
minder bekende plekjes zoals het dakterras van de Galleries Lafayette, de tuinen van het 
Palais Royal, het Tempelhofer Park of we doorkruisen de South Bank voor een heuse 
Londen Express. 

OP REIS NAAR MALTA, DE ARDÈCHE OF OP CRUISE OP DE MIDDELLANDSE ZEE 

In Malta of de Ardèche heeft CLIPPER volledig uitgewerkte reisprogramma’s klaar (incl. 
logement en transport).  In de Ardèche verblijven we in la Maison des Astars (volpension 
of een zelfkookformule). De streek biedt tal van mogelijkheden zoals een kajakafvaart in 
de Gorges van de Ardèche, een bezoek aan de grotten van Aven d'Orgnac, een 
avontuurlijk bomenparcours in Jaujac, wandelingen door uitgedroogde rivierbeddingen, 
een bezoek aan Avignon... Kortom, een ideale locatie voor een GWPproject of een 
budgetvriendelijke buitenlandse schoolreis waarbij cultuur, natuur en ontspanning hand 
in hand gaan. 

In Malta logeren we in een jeugdhotel en doorkruisen we het eiland voor culturele 
uitstappen naar de levendige hoofdstad Valletta of de vismarkt van Marsaxlokk en 
sportieve activiteiten als snorkelen, duiken… 

Voor scholen die de traditionele Griekenland- of Italiëreis helemaal anders willen 



aanpakken, is er de cruise op de Middellandse Zee. Een unieke en luxueuze schoolreis in 
volpension (excl. de laatste dag en tijdens de excursies) met een meereizend logement. 
Comfortabel en toch betaalbaar. 

OP SKIVAKANTIE NAAR OOSTENRIJK OF ITALIË 

Daarnaast hebben scholen de mogelijkheid om aan te sluiten bij de skivakanties van CLIP 
in Oostenrijk en Italië tijdens de krokus- en paasvakantie. De korting staat in verhouding 
tot de grootte van de groep. 

CLIPPER KOMT NAAR U TOE 

Bent u geïnteresseerd in meerdere van onze formules, dan komen wij deze vrijblijvend 
bij u op school voorstellen. 

Voorstel afspraak 

 
Al in de week van 27 januari e.k. kan mevr. Katrien Elen van Clipper langskomen voor 
een kennismakingsgesprek. Dit kan uiteraard ook nog op een latere datum. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

Het Olyfran-Vlaanderen Team 

 

 

   
 

 

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

 


