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Mededelingen van commissies 

 

StudCie
Microsoft DevDays

Morgen is de eerste dag van de DevDays van Microsoft met het thema 'Change the Rules'. Op DevDays krijg je
alle informatie over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in software development, waarmee je je grenzen kunt

verleggen en je ideeën kunt realiseren. Volg de tracks naar keuze, neem deel Interactive Sessions, bezoek een Power

Training verzorgd door een van de trainingpartners en stel uw vragen in de Ask-The-Expert Area. 

Helaas kwam de uitnodiging voor dit event te laat om een gezamenlijk bezoekje te organiseren, maar we raden

iedereen van harte aan om alsnog zelf dit interessante congres te bezoeken. Een kaart voor dinsdag 30 maart

kost maar 25 euro in plaats van de gebruikelijke 299! Aanmelden kan via deze pagina:

http://www.devdays.nl/Faq.aspx?pid=72&lang=nl#15 en schrijf erbij dat je van Cover bent.

Mocht je samen willen treinen, dan kan je op het forum op de Coversite met andere mensen afspreken.
 

Actie

Spellenavond / Klaverjastournooi

Tijdens de spellenavond op 1 april zal het klaverjastoernooi van de Actie plaatsvinden. Inschrijven kan via het

inschrijfformulier bij de Coverkamer of via een mailtje naar de Actie (actie@svcover.nl). Naast klaverjassen

kunnen er altijd nog gewone spellen gespeeld worden. Voel je vrij ook je eigen collectie mee te nemen!
 

Actie en FotoCie
Fotoquiz: Lever je foto in!

Bij de volgende borrel (7 april) zullen de FotoCie en de Actie een Fotoquiz organiseren! Denk aan kinderfoto's

waarbij je moet raden welk Coverlid het is of klassenfoto's waarbij de Coverleden opgezocht moeten worden.

Natuurlijk hebben we hier wel foto's voor nodig! Daarom willen we jullie oproepen om allerlei foto's, van kinder-

en klassenfoto's tot en met foto's van je broertje of zusje, in te sturen zodat we ze kunnen gebruiken in de quiz!

Insturen kan door te mailen naar fotocie@svcover.nl!
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College Carrousel: mensen gezocht!
Op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 april is er College Carrousel voor vierdeklassers van het VWO. Hiervoor zoeken we

studenten die willen meehelpen op één of op enkele dagen. Zo kan je helpen als dagbegeleider of helpen bij

proefjes. We zoeken studenten die van 9.00 tot 15.30 uur of van 13.30 tot 15.00 uur meehelpen. Je krijgt er

respectievelijk 35 of 15 euro per dag voor betaald. Wil je meedoen? Laat het dan zo snel mogelijk weten door te

mailen naar bestuur@svcover.nl of iemand van het bestuur aan te spreken!

Activiteitenagenda
(29 maart t/m 14 april)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

Maart
30 DevDays

30 Johan Bernoulli Lezing: "Escher en het Droste-effect"
 

April
1 Spellenavond

7 Borrel met Fotoquiz

13 AI Colloquium: Arjen van Ooyen: Attention-Gated Reinforcement Learning
 

- Er is elke donderdag een DOMBO in de Coverkamer en de komende weken zijn er elke dinsdag en vrijdag

looptrainingen voor de Batavierenrace! -

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.


