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Indien u deze mail enkel als tekst kan zien, klik dan hier voor een opgemaakte versie:

Plus d’informations / Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 20152016/15 – 15.02.2016
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

1. Levering van de vragenpakketten – In de vorige newsletter kondigden we aan dat de
pakketten met de vragensets en antwoordformulieren zoveel mogelijk per post zouden
opgestuurd worden. Alle instellingen met hetzelfde postadres en alle PC’s met
hetzelfde schooladres krijgen hun vragensets SAMEN geleverd. Gelieve te
controleren of u wel degelijk de vragensets van de categorieën die u inschreef
ontving en eventueel wat niet voor u persoonlijk bestemd is, zo snel mogelijk door
te geven aan uw collega! – Hebt u op maandag 22 februari uw pakket nog niet
ontvangen, neem dan dringend, d.i. dezelfde dag nog, contact op met het olyfran
secretariaat (011/26 86 55 of na 13 uur 011/26 86 80) zodat we samen een oplossing
kunnen zoeken.

2. Organisatie van de selectieproeven – Let goed op dat uw deelnemers de correcte
reeks/série invullen op hun antwoordblad. Dit jaar werd soms ook de reeks D gebruikt.
U vindt op de inschrijfpagina van de olyfransite twee ppt die u kunt gebruiken om de
selectieproeven in te leiden.

3. Inschrijvingen  Olyfran29 klokte op zondag 7 februari om 24 u af op 7017
deelnemers verdeeld als volgt:
MAXASO: 2856

MAXHAN: 538

MAXTKSO: 601

MAXBSO: 214

JUNIOR: 2808

Dit is op vier na de grootste editie uit de bijna 30jarige geschiedenis van Olyfran.
Spijtig genoeg waren er enkele laatkomers (tot dit weekend toe!) en enkele categorieën
zonder de minimaal vereiste vier deelnemers. Zij konden niet meer toegelaten worden.
Ook waren er enkele leerlingen die trachtten zich individueel in te schrijven. Zij werden
verwezen naar de PC van hun school, zoals het reglement uitdrukkelijk bepaalt.

4. You Tube – Creativiteit alom!
Opnieuw zijn er enkele filmpjes bijgekomen. Sommige die te lang waren (max. 5mn30) of
te kort (min. 2mn30) moesten aangepast worden. Ondertussen totaliseren de
gepubliceerde filmpjes al meer dan 5.000 kijkers. Bravo aan de inzenders!
Ga zeker zelf ook eens kijken want op de dag van de finale (13 april) zal Olyfran u
uitnodigen om het beste filmpje te selecteren!

5. Vroege vogels en gratis filmtickets voor grote aantallen deelnemers – Op 31
december waren er al 89 PC’s geregistreerd die in aanmerking kwamen voor een gratis
filmticket mits ze nadien minimaal tien deelnemers registreerden. Deze collega’s
ontvangen ondertussen hun filmticket per post thuis. Ook wie tien of meer deelnemers
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1/2

1522016

Olyfran Vlaanderen  Nieuwsbrief

registreerde, ontvangt dezer dagen het aangekondigde aantal gratis filmtickets.

En hierna nogmaals de data van OLYFRAN30. 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.

Met vriendelijke groeten,
Het Interculturalis  OlyfranVlaanderen  DiWeF Team

Klik hier indien u onze nieuwsberichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen.
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