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Covernieuwsbrief
2 april 2012   (Volgende nieuwsbrief: 16 april)

Mededelingen van commissies

Actie
borrel
De eerste woensdag van de maand komt er al weer aan! Niet 1 april, maar woensdag 4 april zijn jullie allemaal
welkom in Karakter. Tot dan!
wo 4 april, Borrel @ Karakter

filmavond
Ook deze maand kan Cover weer genieten van een film op de filmavond. Dit keer zullen we "In
Time" (http://www.imdb.com/title/tt1637688/) gaan draaien, hou voor meer informatie de website in de gaten. 
di 10 april, Filmavond @ BB 182

BoekCie
bestellen voor periode 4
De volgende periode komt er weer aan en dat betekent dat je weer boeken kunt bestellen bij Cover! Ga dus
snel naar http://www.svcover.nl/boeken.php en zorg ervoor dat je goed voorbereid de volgende periode ingaat!
vr 6 april, Deadline boeken @ 23.59
 

StudCie
Donders Instituut en borrel met Cognac
19 april gaan we met de StudCie naar het Donders Instituut. Het Donders Instituut is een instituut dat
onderzoek doet naar het brein, cognitie en gedrag en organiseren daarnaast ongeveer 2 maandelijks een
lezing. 19 april zullen wij eerst een rondleiding door het instituut krijgen en vervolgens de lezing: "Competitive
and inhibitory processes puring action selection" door Richard Ivry van de University of California, Berkeley
bijwonen. 
Na afloop van ons bezoek aan het Donders Instituut staat er nog iets op het programma! We gaan namelijk na
afloop een borrel drinken met CognAC. Wil jij na de AWAI de CognACers nog is terugzien, of wil jij wel eens
weten waar al die verhalen vandaan komen, kom dan gezellig mee naar Nijmegen en drink een borrel met ze!
Wil je alleen naar het Donders Instituut of wil je alleen naar de borrel? Alles kan!  Stuur dus even een mailtje
naar studcie@svcover.nl zodat we weten dat we rekening met je moeten houden.
do 19 april, Donders Instituut & borrel @ Nijmegen, 10.46 verzamelen op CS

MeisCie

Lach je (tentamen)stress weg!

Leren is productiever als je minder stress ervaart, en dus af en toe de tijd neemt om te ontspannen. En hoe
kan dat nou beter dan door lekker te lachen met studiegenoten? Daarom heeft de MeisCie deze keer gekozen
voor een ontspannende activiteit: Woensdag 11 april gaan we met z'n allen leren lachen! Achteraf is er tijd
voor een kopje thee. De kosten zijn 3 of 4 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers. Dus ervaar je stress
door tentamens en deadlines? Of heb je gewoon altijd wel zin in een lachertje? Schrijf je dan in door een
mailtje te sturen naar meiscie@svcover.nl! 
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wo 11 april, Lachcursus @ Heratemaheerd 24, 19.00 - 20.20

Mededelingen van Bestuur XX

Ledenweekend
weet je wat een tof idee is?
Dat dachten wij dus ook! Dit jaar zullen we in het voorjaar voor alle leden die maar langs willen komen een
ledenweekend organiseren. Het programma wordt deels verzorgt door commissies en ook eigen initiatieven
zullen het ledenweekend vullen. Daarnaast is het eten en drinken afgekocht voor het weekend, dus de
kruisjes kun je thuislaten. En wat mag zo'n weekend dan kosten? We verwachten tussen de €50,- en €60,-
per persoon, dit wordt bepaald aan de hand van de afrekening en dit zal pas na het weekend betaald worden.
Dus wil jij een tof weekendje weg met Coveraars, of ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan snel
op ledenweekend.svcover.nl !
27, 28, 29 april, Ledenweekend @ Wouda Appelscha

Tentamentijd
het is weer leren geblazen
De tentamenperiode staat voor de deur! Iedereen duikt nog snel even de boeken in, leert nog wat op de BB of
speelt zijn laatste uren weg op de SNES in de Coverkamer. Hoe dan ook willen we iedereen veel succes
wensen met de tentamens! Na afloop van een tentamen in de tentamenhal, zullen we je opvangen met koffie,
thee én koekjes, zodat je die tentamenstress even helemaal kan laten vallen. Hopelijk zien we je dan!

Geluidsoverlast
mag het even iets stiller?
Er is de afgelopen week van bovenaf geklaagd over geluidsoverlast veroorzaakt door ons. Daarnaast is er ook
geklaagd over de grote hoeveelheid afwas die wij altijd voor onze kamer in de gemeenschappelijke ruimte
hebben staan. Wij willen iedereen dan ook oproepen om de deuren van de kamer wat vaker dicht te houden,
op je volume te letten en daarnaast echt je borden en glazen af te wassen op het moment dat je iets gebruikt.

Fruit!
ook een tof idee
Morgen zal er naast het huidige aanbod aan broodjes, snacks en snoep ook fruit zijn in de Coverkamer! Dus
heb je een keer zin iets gezonds, neem dan gerust een stukje fruit.

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

April
  wo   4  borrel
  vr     6  Almende bedrijvendag
  di   10  Filmavond: In Time
  wo 11  MeisCie:
  wo 18  Spellenavond
  do  19  Donders Instituut
  do  19  Borrel met Cognac @ Nijmegen  
  do  26  Alumnilezingen K.I.
  vr   27  Ledenweekend

Mei
  vr     4   Lezing: Roland Geraerts
  do  10  FacFeest
  vr   11  PyGrunn 2012
  zo  13  Deadline CV-check Procam

- Er is wekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00 - 
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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


