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Mededelingen van commissies 
 

Actie
Spellenavond

Deze dinsdag is er weer een spellenavond! Kom nog even, vlak voor dat veel Coverleden naar Rusland gaan,

gezellig een kaartje leggen. Vergeet vooral niet je eigen spellencollectie mee te nemen! De avond begint om half

9 in Café de Walrus, maar je kan natuurlijk later ook nog langs komen en in een spelletje springen!

 

Boekcie
Extra boekenverkoop

De boekenverkopen van deze periode zijn weer geweest. Zoals altijd zijn er een aantal boeken niet opgehaald.

In een laatste poging deze alsnog te verkopen zal er vandaag van 12:00 tot 14:00 uur een extra boekenverkoop

plaatsvinden. De boeken die, wegens omstandigheden, nog niet geleverd zijn kunnen dan ook opgehaald

worden. Dit betreft de boeken voor de vakken voortgezette logica en KI1. Verder zal een PIN aanwezig zijn.

Mededelingen van Bestuur XVIII

Mastervoorlichting OIC
Vandaag is de mastervoorlichting voor de masteropleidingen Computing Science, Artificial Intelligence en Human-

Machine Communication. Mocht je je dus alvast willen oriënteren of twijfel je nog, kom dan vooral langs (vanaf

14.00uur, zaal 105 in de Bernoulliborg)! Tijdens deze bijeenkomst kom je meer te weten over alle

masterstromingen en specialisaties die mogelijk zijn en hoor je wat je moet doen om toegelaten te worden. Ook

wordt er informatie gegeven over de mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Kijk voor het programma

en meer informatie op de volgende website: http://www.rug.nl/informatica/informatievoor/foreignmasters/

mastervoorlichting-oplocatie

KISO
Eens in de zoveel tijd is er weer een KI Studenten Overleg. Hierbij kan iedereen kwijt wat hem dwars zit over

een lopend vak, een vak van de vorige periode, de tijd die het duurt voordat hij z'n huiswerk of cijfer terug krijgt,

de slechte kwaliteit van de hoorcolleges, de dubbele of spaak lopende inhoud van vakken... noem maar op. En

daarnaast is het natuurlijk ook hartstikke mooi om de dingen waar je blij of tevreden mee bent, of die verbeterd

zijn, te spuien. Aanstaande dinsdag is er weer een KISO, om 16.15, zaal 165 in de Bernoulliborg. Kom dus

vooral langs!
  

Moskou
Wegens de studiereis naar Moskou zullen we tussen 29 april en 10 mei misschien wat slechter bereikbaar zijn.

Alvast excuses voor het ongemak.

Activiteitenagenda
(26 april t/m 12 mei)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

April
26 Extra boekenverkoop

26 Mastervoorlichting OIC

26 Colloquium CS: Prof. Dr. Bernhard Burgeth

27 Bezoek Force Vision

27 AI Colloquium: Fred Keijzer

27 KISO

27 Spellenavond

29 april tot 10 mei Studiereis naar Moskou

Mei
 3 City League: Ultimate Frisbee

10 Stijldanscursus 1

11 Stijldanscursus 2

- Er is elke donderdag een DOMBO in de Coverkamer! -

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


