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(Volgende nieuwsbrief: 6 februari)

Mededelingen van commissies
FotoCie
Fotow edstrijd 2011-2012!
Deze keer met de thema's ' Thuis ' en ' Architectuur van het Zernike '. Ga nog even naar thuis-thuis om een prachtige 'thuis' foto
maken, of fiets even voor je lol naar Zernike om te kijken naar de schitterende architectuur die daar te vinden is. Je mag zelf w eten in
w elke categorie je meedoet (één of beide) en per categorie mag je maximaal 2 foto's insturen. Zie ook fotocie.svcover.nl voor de
w innende foto's van eerdere jaren en voor de inzendingen die dit jaar binnen gaan stromen. Stuur je mooiste foto's
naar fotocie@svcover.nl, de deadline is ondag 19 februari! Doe je best en w ie w eet w ord je dan w el de flitsende w innaar van de
felbegeerde Fotow edstrijd-bokaal!
Deadline: zondag 19 februari 2012

Mededelingen van Bestuur XX
Béta bedrijven dagen 2012
Op 6 en 7 maart 2012 vindt de 25ste editie van de Bèta Bedrijvendagen (BBD) plaats. Dit tw eedaagse evenement is de uitgesproken
kans voor jou als bètastudent om met interessante bedrijven in contact komen! Op die manier kun je je ori nteren op stage- en
afstudeermogelijkheden bij tal van bedrijven en loop je misschien w el je toekomstige w erkgever tegen het lijf. Jouw verkenning van
de arbeidsmarkt begint hier! Op het programma staan onder andere sprekers, bedrijfspresentaties, cases, gesprekken en trainingen.
Bovendien is er is een infomarkt w aar veel bedrijven met hun stand staan. Op deze dagen w orden de lunches geheel verzorgd en
beide dagen zullen afgesloten w orden met een borrel, die gelegenheid biedt om op een informele manier kennis te maken met
bedrijven. Kijk voor meer informatie op: w w w .beta-bedrijvendagen.nl.

Nieuwe Website!
Zoals je misschien al w el had gezien, heeft de Coversite sinds w oensdag een strakke nieuw e look! Out w ith the old and in w ith the
new ! Wij zijn erg gecharmeerd van het nieuw e uiterlijk, maar je moet het eigenlijk zelf zien, dus: check it out!

Social Media
Ook Cover kan het hypew oord niet alleen laten. Word vriendjes met ons op facebook of volg ons op de voet met tw itter. Zo hoef je
niets te missen van het reilen en zeilen van de vereniging.

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Januari
do 26 Spellenavond

Februari
w o 1 Borrel
o 19 Deadline fotow edstrijd
di 21 Stafborrel
di 21 Alfabetfeest 2012

Maart
w o 1 AWAI
- Er is w ekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00 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.

