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Nieuwsbrief 2015-2016/07 – 28.10.2015
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

Olyfran-29

•

Het nieuwe promofilmpje is beschikbaar en het ziet er jong en aantrekkelijk
uit. Een eigentijds middel om OLYFRAN-29 bij uw leerlingen te promoten.
Zeker eens bekijken en dan op Facebook delen met zoveel mogelijk anderen.

•

Al meer dan vijftig collega’s registreerden zich als kandidaat “vroege vogel”.
U kunt zo makkelijk een gratis filmticket verdienen. Meer info: klik hier.

•

OLYFRAN ontving ook al een eerste inzending voor de You Tube-wedstrijd.
Nieuwsgierig? Klik hier. – Ook u heeft misschien creatieve leerlingen en ze
kunnen er tot 40 filmtickets mee winnen!!!
Voor meer info over reglement en prijzen: klik hier.

CONGRES 2015 en 2016

•

Op 15.10.2015 vond een schitterend congres van DiWeF “La didactique du
FLE” plaats met bijna tweehonderd deelnemers, alle Vlaamse uitgevers en
diverse instanties uit de Francofone wereld. Aan het einde van de dag enkel
maar tevreden gezichten!

•

Dus noteer al de datum voor volgend jaar: 20.10.2016

Een nieuwe sponsor: RICHELIEUROPE

OLYFRAN en het TMFI (Tournoi Mondial de Français par Internet) mogen een
nieuwe sponsor verwelkomen, m.n. de Europese vleugel van de Clubs Richelieu. Zij
zullen het TMFI financieel steunen en het ook promoten bij hun clubs.

Tablet (of PC of MAC) in de klas?
CommArt lanceert naast zijn al bestaande pakketten voor Frans A1 en A2 nu ook
een gelijkaardig pakket voor Spaans-A1. Ze werden speciaal ontworpen voor een
Vlaams publiek, zijn multimediaal, alles-in-één (basiscursus, oplossingen, feedback,
audio’s, grammatica, thematische woordenlijsten, culturele fiches, Landeskunde …),
een specifiek woordenboek. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: slechts 30€ en
vanaf 10 licenties al 5% korting. Meer weten? Klik hier.

CinéPerles 2015-2016
De Franstalige films die we dit jaar selecteerden, worden al volop gereserveerd.
Heeft u ook al uw keuze gemaakt? De uitgewerkte dossiers wachten gratis op u.
Verkrijgbaar na reservatie van een film uit het aanbod in een Kinepolis of
Euroscoop-Siniscoop complex.

Een bandje van leerlingen van uw school op de prijsuitreiking van
OLYFRAN?
Uw school heeft musicerende leerlingen, een schoolbandje, een schoolkoor(tje)?
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 Olyfran-29 op 11 mei op
te luisteren. - Wat wordt gevraagd? - Tweemaal een kort optreden met telkens drie
Frans(talige) liedjes

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

