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

1. Verbetering – Alles is verbeterd en elke PC kan met zijn gebruikersnaam en
paswoord op de gekende inschrijfpagina van OLYFRAN de resultaten van zijn
deelnemers raadplegen.
2. You Tube – Momenteel staan zeven filmpjes op You Tube. Al meer dan 9300
kijkers werden geregistreerd. Er werden nog twee nieuwe filmpjes aangekondigd
voor de komende dagen. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging om mee “het beste
filmpje” te selecteren dat dan beloond wordt met twintig filmtickets.
3. Finalisten – De PC’s van finalisten, dus van deelnemers aan de mondelinge
klassementsproeven in Hasselt, ontvangen vóór 16 maart de nodige documenten
voor hun toplaureaten: herbevestiging van het taalregime, uitnodiging voor de
proclamatie-prijsuitreiking, oproep met aanduiding van het uur, document
“aanvaarding van een reis of verblijf. Graag alles volledig en leesbaar ingevuld
onmiddellijk terugsturen.
4. Haalt Olyfran een prijs? – De internationale wedstrijd Frans (Tournoi Mondial de
Français par Internet georganiseerd door “Les Olympiades du français et de la
Francophonie”) die voortgekomen is uit de Vlaamse Olympiade van het Frans
(OLYFRAN) loopt momenteel. Ga eens kijken op www.olyfran.org > Dernières
Nouvelles Tournois. Hij is genomineerd voor een van de LIA’s (Language Industry
Awards). Ook u kunt meestemmen!
Klik hier http://www.languageindustryawards.eu/2015/#stemmen en selecteer dan het
goede vinkje onder “Best Language Project 2015”.

En hierna nogmaals de data van OLYFRAN-30. Zet ze nu al in de
schoolplanning van 2016-2017. Niemand mag de feestelijke 30ste
editie missen!

05.02.2017 om 24u: einde inschrijvingen

22.02.2017 tussen 9u en 15u30: schriftelijke selectieproeven in de
eigen school
19.04.2017 (namiddag): mondelinge finale voor jury
10.05.2017: proclamatie en prijsuitreiking
Heeft u een idee om van deze editie een echte feesteditie te maken?
Graag opsturen naar olyfranvl@olyfran.org.

Tot slot wenst Olyfran u en uw leerlingen veel moed voor de komende examens.
Met vriendelijke olyfran-groeten,
Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team

