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Mededelingen van commissies
 

Conditie
Schaatsen

De Conditie organiseert dit jaar wederom een middagje schaatsen met clinic dus neem je schaatsen mee naar

Groningen en proef het gladde ijs! We zullen op woensdag 3 februari van 14 tot 16 uur gaan schaatsen in

Kardinge. Dit kost €3,70 met en €5,60 zonder ACLO-kaart. Schaatsen huren kost €5,-.
 

EerstejaarsCie
Sterrenkijken

Heb je altijd al eens de sterrenwacht van de Bernoulliborg van de binnenkant willen zien? Dan is dit je kans! Op

woensdag 10 februari 19 uur gaan we daar met z'n allen van de sterren genieten. Ook als het niet helder is, is

daar vanalles te beleven. Vantevoren kun je bij de Coverkamer voor 3 euro Chinees eten.

Heb je zin in een mooie, (romantische,) interessante en vooral een hele leuke avond, of heb je gewoon niks te

doen, meld je dan voor 8 februari aan! Dit kan via eerstejaarscie@svcover.nl of de inschrijflijst die binnenkort bij

de Coverkamer zal hangen. Vermeld ook even of je mee wilt eten.
 

StudCie
Bezoek Almende met de StudCie!

Vrijdag 12 februari vindt het langverwachte tweede bezoek aan Almende plaats! Almende is een tof research

bedrijf in Rotterdam. Het is vooral een KI-bedrijf, maar dit bezoek zou ook voor informatici interessant kunnen

zijn, vooral omdat Anton Nijholt (een informaticus uit Enschede) een talk zal houden.

Almende is gespecialiseerd in zelforganiserende multi-agentsystemen waarbij mensen en computers in het

systeem samenwerken. Meer info vind je hier. Het programma ziet er mooi uit: verschillende sprekers, een

casus en de maandelijkse research meeting (waar o.a. Anton Nijhold van UTwente zal spreken). Niet

onbelangrijk: het programma begint met een lunch en wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel, mooie

gelegenheden om met de werknemers van Almende (na) te praten.

We verzamelen om 8.30 uur op perron 2b in Groningen. Voor de mensen met een weekend-OV wordt de reis

gedeeltelijk vergoed.

Meld je nu aan via studcie@svcover.nl. Er is een limiet van 10 deelnemers, dus wees er snel bij! (Als je niet in

het bezit bent van een OV-chipkaart, vermeld dit dan bij je aanmelding.)
 

WebCie
Update

Op dit moment is de WebCie druk bezig met het maken van de nieuwe website. Dat is niets nieuws, maar met

een duidelijke rolverdeling en regelmatige werkmomenten hopen we meer en sneller vooruitgang te gaan

boeken. Nu willen we de nieuwsgierige leden onder ons graag voorzien van de nodige info over hoe ver we zijn

en daarom kan iedereen vanaf nu terecht op http://testomg.svcover.nl om te zien hoe de nieuwe site er voor

staat. Omdat vrijwel al het werk tot nu toe in de back-end heeft gezeten, ziet het er op dit moment nog heel

basic uit, maar we nodigen iedereen uit om regelmatig even een kijkje te komen nemen.

Tevens willen we iedereen nogmaals attent maken op de wiki van de WebCie: http://webcie.svcover.nl. Heeft

iemand een probleem aangaande de Coverserver, dan is de WebCie natuurlijk altijd bereikbaar om te helpen,

maar vaak zijn het problemen die men met een beetje praktische informatie zelf ook op zou kunnen lossen.

Precies voor dat beetje praktische informatie kun je terecht op de wiki!

Mededelingen van Bestuur XVIII
  

Docent van het jaar-verkiezing
Ook dit jaar wordt er weer een nieuwe universitaire docent van het jaar gekozen. Een grote gebeurtenis, waarbij

Rineke Verbrugge (docente KI!) namens onze faculteit (FWN) aanwezig zal zijn. Een jury onder voorzitterschap

van de Rector Magnificus stelt vast wie wordt uitgeroepen tot de beste docent van 2009. Voor de winnaar wordt

er een prijs beschikbaar gesteld van 7500 euro en een kunstwerk. Kom dus allemaal aanstaande donderdag om

Rineke aan te moedigen! Het programma en meer informatie is op de Coversite te vinden.
 

KISO opgezet
Als bestuur waren we verbaasd dat er geen studentenoverleg voor KI bestond. Samen met het studentlid van

het OIC-bestuur zijn we bezig gegaan dit overleg vorm te geven en op te starten. Dit overleg zal dienen om eens

in de paar weken te bespreken hoe het er voor staat met de studie: lopen vakken niet lekker, wat wordt er op

bestuurlijk niveau besproken, etc. Op deze manier kan er gemakkelijk de mening gevraagd worden van

studenten die als input kan dienen voor de medezeggenschapsorganen, maar studenten kunnen het ook

aankaarten als er problemen binnen de studie of bepaalde vakken zijn, zodat de opleidingscommissie of het

studentlid in het opleidingsbestuur hier zo nodig direct mee aan de slag kan.

Er is ook een mailinglijst aangemaakt: kiso@svcover.nl. Naar dit adres kunnen opmerkingen over vakken en alle

andere zaken die je wilt bespreken gemaild worden. Mocht je ook in de forward willen staan zodat je al deze

mailtjes kunt ontvangen en mee wilt discussieren (en zodat je voortaan de uitnodigingen van de vergaderingen

krijgt) mail dan naar kiso@svcover.nl of bestuur@svcover.nl met de vraag of je ook in de forward mag. Elke

student is welkom op de vergaderingen en elke student kan zich voor de mailinglijst aanmelden.

Voorlichting OIC
We zijn van plan dit jaar naast het helpen organiseren van Een-dag-student-KI ook iets te organiseren bij

Een-dag-student-Informatica. Ook willen we bij de Ouderdag en de Mastervoorlichting een steentje bijdragen.

Het eerste gesprek omtrent deze dagen is al gestart met de Instituutsvoorlichter Informatica & Cogntie, welke

zeer positief verliep. Binnenkort zullen we verder praten welke rol Cover hier precies bij gaat spelen.

Activiteitenagenda
(1 februari t/m 17 februari)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

Februari
 

1   Boekenverkoop 1/3

3   Schaatsen

3   Borrel

4   Docent van het jaar-verkiezing

5   Boekenverkoop 2/3

8   Boekenverkoop 3/3

8   Filmavond

10 Sterrenkijken

12 Bedrijfsbezoek Almende

12 Sluiting fotowedstrijd

16 Bierproeverij

Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan

gestuurd worden naar kopij@svcover.nl. Om je aan te melden voor een frequentere mailinglist

(mailing@svcover.nl), stuur een e-mail naar bestuur@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook

afmeldingen voor deze frequentere mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden.


