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(Volgende nieuwsbrief: 21 januari 2013)

Mededelingen van commissies
Actie
We hebben de apocalyps overleeft!
De eerste borrel van het jaar vindt aankomende woensdag 9 januari plaats. We zijn allemaal blij dat iedereen
de apocalyps na het eindfeest heeft overleefd en dat willen we graag met jullie vieren. Daarom hopen we
iedereen bij deze borrel te zien!
woensdag 9 januari, borrel @ café 't Pleidooi (peperstraat 31), 21.30

BoekCie
Alle boeken verzamelen!
Het is weer mogelijk om je boeken te bestellen via ons! Ga snel naar https://www.svcover.nl/boeken.php om
daar je bestelling door te geven. De deadline hiervoor ligt op zondag 20 januari 23.59.

MeisCie
slaapfeestje
Wat is er fijner dan het nieuwe jaar beginnen met een volledig verzorgd slaapfeest met de MeisCie? Niets natuurlijk.
Daarom vindt het Midwinterslaapfeest van de MeisCie plaats op 10 januari. Jullie zijn allemaal welkom om 20:00
uur met een luchtbed/matje, slaapzak en kussen. Voor snacks en drinken wordt gezorgd, maar schroom niet om zelf
iets mee te nemen als je bang bent dat je tekort komt. Kijk voor meer informatie op de Coversite. Meld je aan via de
aanmeldlijst in de SLACK of door een mailtje te sturen naar meiscie@svcover.nl.

donderdag 10 januari, slaapfeestje @ Wielewaalplein 228, 20.00

StudCie
Alumnilezingen Informatica
Weet jij ook niet zo goed wat je nu eigenlijk met je opleiding moet? Is promoveren nu wel zo'n goed idee? Of
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toch liever het bedrijfsleven in? De antwoorden hebben wij niet voor je, maar tijdens deze middag zullen
verschillende mensen die die keuze jaren voor jou al gemaakt hebben, vertellen over hun ervaringen. Ook is er
een kleine cv- en sollicitatitraining. Achteraf is er een borrel om onder het genot van een drankje na te praten.
Meer informatie en het programma van de middag vind je op http://studcie.svcover.nl/.
woensdag 9 januari, Alumnilezingen Informatica @ zaal 165 van de Bernoulliborg, 13:00

Mededelingen van Bestuur XXI
Gelukkig nieuwjaar!
De beste wensen nog
Het is alweer even geleden, maar inmiddels is het 2013! Wij wensen jullie allen een gezond, succesvol,
heerlijk en awesome 2013 toe! Dat jullie maar veel studiepunten mogen halen, en we jullie veel mogen
ontvangen op een van onze activiteiten.

Nieuwe Leden Gezocht!
Actie
Ben jij ook regelmatig aanwezig bij de leuke activiteiten van onze vereniging? Dan ken je de Actie vast wel! De
Actie is de activiteitencommissie van de vereniging. Iedere maand organiseert de Actie de borrel in 't Pleidooi,
een spellenavond en een filmavond. Ten slotte is er ook een variërende grote activiteit. Lijkt het jou ook leuk
om deze activiteiten te organiseren, met een leuk groep mensen? Ga dan nu de Actie in! Geef je interesse
voor 15 januari door aan de voorzitter (voorzitter@svcover.nl).

SympoCie
Het is alweer even geleden, maar eind november vond het jaarlijkse Coversymposium plaats. Dit betekent dat
het weer tijd wordt voor een nieuwe commissie die het symposium voor volgend jaar zal organiseren. Als
SympoCie zet je een hele dag neer vol met interessante praatjes en lezingen van verschillende mensen. Lijkt
het jou leuk om zo'n dag te organiseren, geef dan je interesse door aan de intern.

Prominent in de Tent
In het begin van het volgende collegejaar komt er weer een PidT-feest (Prominent in de Tent). Dit is een groot
feest dat Cover samen met een aantal andere verenigingen organiseert. Lijkt het jou awesome om namens
Cover met een aantal mensen van andere verenigingen een geweldig feest neer te zetten? Neem ook dan even
contact op met de intern.

SurroundIT
Smart surroundings
Zoals ieder jaar is het SNiC (Stichting Nationaal Informatica Congres) druk bezig met het neerzetten van een
groots symposium. Dit jaar vindt het symposium plaats op 20 maart in Ede, en zal het gaan over smart
surroundings. Dit is een term die ontstaan is op de Universiteit Twente, en omvat aspecten als Embedded
Systems, Ambient Intelligence en Network Technology. Bij het symposium zit ook een luxe lunch en diner
inbegrepen! Kaartjes zijn verkrijgbaar via het bestuur en kosten €7,50 per stuk! Er zal voor vervoer gezorgd
worden, hierover wordt nog nadere informatie bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie over het symposium
zelf op surroundit.nl
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woensdag 20 maart, SNiC symposium SurroundIT @ CineMec (Ede), 10.00 (vertrektijd zal eerder zijn)

Studieondersteuning
De laatste lootjes
De tentamens komen er weer aan, dus een aantal van jullie zal de kriebels als wel weer voelen. Voor een
aantal van de eerstejaars vakken zal het bestuur volgende week een studieondersteuningsmoment
organiseren. Tijdens deze momenten zal er een extra (soort van) werkcollege gegeven worden, waarin
mensen die moeite hebben met een vak nog wat extra kunnen oefenen en vragen kunnen stellen over dat deel
van de stof dat ze nog niet helemaal in de vingers hebben. Voor Calculus zal dit moment zijn op woensdag
van 13.30 tot 16.00, en voor Logica op vrijdag van 13.30 tot 15.30. Over de precieze invulling van deze
momenten zal binnenkort meer bekend worden gemaakt.

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda:

www.svcover.nl, XML, iCal, html, SLACK- en broodjesrooster

Januari
wo 09 Alumnilezingen Informatica
wo 09 Borrel
do 10 Midwinterslaapfeest
di

15 Kleine LALA

wo 16 Studieondersteuningsmoment Calculus
wo 16 SpeSjoelBierWoMBo
vr

18 Studieondersteuningsmoment Inleiding Logica

- Elke week is er ook een DoMBo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer om 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 mailinglijst (mailing@svcover.nl), stuur een e-mail
naar administratie@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailinglijst kunnen naar dit
adres gestuurd worden.
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