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Nieuwsbrief 2015-2016/11 – 08.01.2016
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

Olyfran zal in deze 29ste editie de 150.000ste deelnemer
uit zijn geschiedenis registreren.
Daarom wordt een Parijsreis van twee dagen verloot onder
alle deelnemers, wat ook hun einduitslag is !!!

Hierna nog een kort overzicht van de belangrijkste individuele prijzen (tot hiertoe):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee verblijven in Frankrijk geschonken door de Franse Ambassade
Acht twee- of driedaagse citytrips naar Parijs geschonken door Interculturalis vzw
Drie taalvakanties geschonken door Ceran Lingua International
Een Interrailticket voor één maand en twee voor 22 dagen geschonken door NMBS
Twee taalverblijven in Frankrijk geschonken door CLIP Taalvakanties
Eén taalvakantie en 3 bons van 250€ voor taalvakanties vanwege Roeland vzw
Voor elke toplaureaat: een waardebon van 50€ (Roeland) en eentje van 30€ (Clip)
de Olyfranrugzak
Voor 5% besten: het Olyfran-diploma
Voor volgende 5%: het Olyfran-certificaat
Meer dan duizend filmtickets en honderden boeken en audio-cd’s
o En last but not least het goed gevoel een grote uitdaging aangekund te
hebben

Verder voor de deelnemende scholen:
•
•
•
•
•
•

Een gratis stadsbezoek (Namen of Luik) voor max. 50 leerlingen vanwege Roeland
20 abo’s op “Le français dans le monde”, het tijdschrift van de Internationale
Vereniging van Leraars Frans
40 abo’s op “Profff”, het totaal verjongde tijdschrift van de Vlaamse vereniging van
Leraars Frans
40 ex. “100 x Créatif en langues” vanwege Roeland vzw
10 ontbijtpakketten met gezelschapsspellen vanwege Clipper
Per twintig ingeschreven deelnemers een gratis filmticket
o En last but not least het goed gevoel de leerlingen de kans te bieden het
enthousiasme van vele duizenden leeftijdsgenoten te delen

Voor de deelnemende leraars:
•

Indien geregistreerd als PC vóór 31.12.2015 met nadien minstens tien deelnemers:
een gratis filmticket

TIP - voor elke Olyfran-categorie zal één vraag geïnspireerd zijn op de inhoud van het
promofilmpje dat u vindt op de olyfransite (www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen). Maak er
dus zeker uw leerlingen attent op!
FACEBOOK - Word vriend van OLYFRANIX, de mascotte van Olyfran, en nodig uw
leerlingen uit!
CINEPERLES - Het aanbod van schitterende Franstalige films al bekeken? Unieke kans
voor een motiverende activiteit met uw leerlingen aan een voordelige prijs en u krijgt gratis
het didactisch dossier.
CONGRES van DiWeF voor leraars Frans in 2016. Noteer nu al de datum: 20.10.2016

INTERESSANT
De sectie Frans van “Levende Talen” (NL) meldt de lancering van www.nubeterfrans.nl. U
(en uw leerlingen) kunt er zich GRATIS registreren en ontvangt dan dagelijks vier kleine
schriftelijke meerkeuzevragen van het gewenste niveau (drie niveaus beschikbaar) als test
van uw kennis van de Franse taal.
Maar op www.linguacluster.org > Talenplein vindt u meer de tienduizendmeerkeuzevragen
over de Franse taal in de niveaus van het ERK met diverse selectiemogelijkheden en keuze
tussen mondeling en/of schriftelijk. U kunt ze gebruiken als test (u krijgt een eindscore en
kunt uw fouten zien) of als oefenmateriaal. In dit laatste geval kunt u beschikken over allerlei
hulp: de juiste oplossing, feedback, een specifiek contrastief woordenboek...

Met vriendelijke groeten,
Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team

