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

•

Ondertussen zouden de pakketten met het nodige materiaal voor de
selectieproeven van OLYFRAN overal moeten aangekomen zijn. Indien dit
dinsdagmorgen niet het geval is, neem dan dringend contact op met 011 / 26 86
55 om samen een oplossing te zoeken.

Na afloop van de proeven ALLE antwoordformulieren samen met het PV (volledig en
nauwkeurig ingevuld) ONMIDDELLIJK naar Universiteit Hasselt - Olyfran, Agoralaan,
Gebouw D, B 59 te 3590 Diepenbeek.
De powerpoints om de selectieproeven in te leiden, vindt u op de inschrijfpagina
van Olyfran: www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen > Inschrijven.
•

Kandidaturen voor de gratis lerarenstage in Québec kunnen nog ingediend
worden tot vrijdag 27 februari e.k. via het formulier op www.olyfran.org >
Olyfran-Vlaanderen < Lerarenstage Québec.

•

YOU TUBE-wedstrijd voor meest populaire promofilmpje voor het Frans of voor
Olyfran: reeds meer dan 5000 bezoekers brachten hun stem uit!
http://www.uhasselt.be/PUB/interculturalis/Wedstrijden/Wedstrijden-You-Tubewedstrijd/Inzendingen-You-Tube-wedstrijd-2014-2015.html

•

Samen met de gratis filmtickets waarop u recht heeft als “vroege vogel” of omdat
u tien of meer deelnemers inschreef en de uitleg hoe u gratis de uitzonderlijke
expo “J’avais 20 ans en 14” over WO-I In Liège-Guillemins kunt bezoeken,
worden eind deze week de gratis inkomtickets voor de tropische zwembaden van
enkele Center Parcs villaparken verstuurd naar de scholen ter attentie van de
plaatselijke coördinator.

•

Op zoek naar een cursus Frans voor tablet?. Bezoek en vraag een demo op
www.commart.eu.

•

Ook al aangenaam verrast door de nieuwe, jonge look van de administratieve site
van OLYFRAN? Laat u verrassen: www.interculturalis.org of www.olyfran.org >
Olyfran-Vlaanderen.

•

U lacht/giert graag eens met taalproducten of gevatte replieken:

www.linguacluster.org > Taalkriebels. U heeft er zelf, stuur ze ons op!
Veel succes met de organisatie van de selectieproeven en met de resultaten van uw
deelnemers,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

