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

HERINNERING
Op donderdag 15.10 om 9u begint het congres van DiWeF “La didactique du FLE” met twintig
ateliers en een beurs met alle pedagogische uitgevers. Om niet te missen. We mogen nu al
deelnemers zelfs uit WestVlaanderen en de Oostkantons verwelkomen. U kunt nog inschrijven
(als u snel bent!) op http://www.interculturalis.org ⇒ (DiWeF) of klik hier.
U kunt als ‘vroege vogel’ een gratis filmticket voor een Kinepolis of Euroscoop
Siniscoopcomplex verdienen als u zich als plaatselijk coördinator van de 29ste Vlaamse
Olympiade van het Frans registreert vóór 31.12.2015 en nadien minimum tien deelnemers
inschrijft. Registratie via www.olyfran.org ⇒ OlyfranVlaanderen
De presentatievoorstellingen van CinéPerles zijn achter de rug. Meer dan 400 leraars
woonden ze bij in één van de vijf bioscoopcomplexen van de twee deelnemende ketens,
Kinepolis en Euroscoop. Meerdere van de dit jaar geselecteerde films werden al gereserveerd.
De betrokken scholen ontvingen onmiddellijk het pedagogisch dossier. Meer
info: http://www.interculturalis.org ⇒ CinéPerles
Zijn uw leerlingen ook al een ontwerp voor een You Tubefilmpje aan het uitwerken? Zeker de
moeite! Zowel het populairste als het beste filmpje worden dik beloond! Reglement, zie
http://www.interculturalis.org (Olyfran ⇒ Wedstrijden).
Of heeft uw school musicerende jongeren, een schoolbandje, een schoolkoor(tje)? Het
bandje/koortje mag samengesteld zijn uit jongeren van verschillende scholen. Stuur een
proefopname in (willy.clijsters@uhasselt.be) vóór 17 januari 2016 en wellicht worden ze
geselecteerd om in de mooie Hadewychzaal van het Departement Onderwijs de proclamatie
prijsuitreiking van Olyfran29 op 11 mei op te luisteren.  Wat wordt gevraagd?  Tweemaal een
kort optreden met telkens drie Frans(talige) liedjes.

Met vriendelijke groeten,
Het Interculturalis  OlyfranVlaanderen  DiWeF Team
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