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 20152016/01 – 02.09.2015
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

Olyfran wenst vooreerst aan alle oude en nieuwe collega’s een positief nieuw schooljaar
toe en daarbij zal het aan creativiteit en dynamisme zeker niet ontbreken. Interculturalis
vzw wil u daarbij graag helpen. Daarom al deze eerste newsletter*.
De nieuwe OLYFRAN komt er aan!
Alle (en dus ook de meest recente) info (kalender, reglement, parallelle wedstrijden,
overzicht van de prijzen, promo …) over OLYFRAN is altijd te vinden op www.olyfran.org
> OlyfranVlaanderen
KALENDER 20152016:
De Vlaamse subsidie werd gehandhaafd, dus hier volgen de sleuteldata van Olyfran29:
31.12.2015: einde van de periode om als “vroege vogel” een gratis filmticket te verdienen.
Alle PC’s die zich registreren vóór deze datum en nadien minstens tien deelnemers
inschrijven, worden “vroege vogel”.
07.02.2016 (om 24u): einde van de inschrijvingsperiode
24.02.2016: selectieproeven in de eigen school tussen 9u en 15u
13.04.2016: finale klassementsproef – einde van de You Tube wedstrijd
NIEUW: naast een wedstrijd voor het meest populaire You Tube filmpje is er dit jaar ook
een voor het beste. De jury: alle PC’s die deelnemers inschreven voor Olyfran29.
11.05.2016: proclamatie en prijsuitreiking in Brussel (onder voorbehoud)
NIEUW: we zullen dit jaar ook een proef doen met een OlyfranStart (voorlopige
werknaam) voor de 1ste graad. OlyfranStart zou volledig via internet verlopen. Dit
experiment moet ons toelaten de formule te testen om OlyfranStart bij de 30ste Vlaamse
Olympiade van het Frans definitief te lanceren! Blijf op de hoogte: lees de volgende
newsletters!

Met vriendelijke groeten,
Het OlyfranVlaanderen team

*Kent u collega’s die onze newsletters niet ontvangen, bezorg ons dan hun mailadres.

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