Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Maffia

NYTT:
Dansklubben

Vikfigurer
VALFESTIVALEN

Film

Frukt

16.00

15.00
Schackturnering
Teaterråd 15.30
16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

15.25 Skepp, hav
och land / Lekar
Sofia
16.30 Flaskskydd
Christopher

14.55 Fotboll 3:or
16:00 Tärningen
15.40 Trampett 5-6 16.30 Burken
Jonas
Jonas
16.30 Ringar och
lianer
Christopher

13.25 Ni väljer
14.00 Handboll 3:or
Christopher
14.50 Trampett 3-4
15.40 Plintar &
Mattor/Parkour
16.30 Dubbeldriva
Sofia

15.15 Killerpaint
Sofia
16.00
Busungarna
Jonas

Sal 2

15.25 Fotboll
16.30 Dubbeldriva

15.10 Floor is Lava
15.40 Handboll
16.30 Pricken

13.45 Driva
14.50 Catch the Flag
15.40 Babis Lek
16.30 Ringar &
Lianer

14.30 Killerboll
15.15 Basket
16.00 Tennis

Musiken

14.00–17.25

13.30–16.55

13.30–17.25

13.30–16.55

13.30–16.55

Skapande

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–16.30

Filmrummet

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Guldgruvan

13.50-16.50

14.10-16.25

13.50-16.50

13.40-16.40

13.35-16.35

Sal 3

16.00 Killerboll
16.30
Dubbeldriva

Torsdag 15:30 i aulan
Fritt inträde!
Alla välkomna; syskon, farmor, onkel t.ex.

Till höger ser vi ett
gäng läskiga typer
som kunde dyka upp
på vår lite läskigare
spökjakt, och nedan
ser vi ett gäng som
kör den populära
leken ”Maffia”.

Namn: Holger
Favoritfärg: Röd
Favoritmaträtt: Bacon
Favoritfilm: Star Wars Rouge 1
Favoritgodis: M’n’m:s
Fritidsintressen: Thai-boxning
Vad är det bästa med MMK?
Filmrummet
Om du fick välja en superkraft, vilken skulle det bli?
Det skulle bli att kunna teleportera mig.
Vilken uppfinning tycker du att världen skulle
behöva?
Jag tycker en teleportör.

Namn: Eric
Favoritfärg: Blå
Favoritmaträtt: Oxfilé med pommes
Favoritfilm: Paddington
Favoritgodis: Sura S
Fritidsintressen: Spela datorspel och fäktning
Vad är det bästa med MMK?
Det är god mat och man kan göra mycket saker.
Om du fick välja en superkraft, vilken skulle det bli?
Jag vet inte, jag gillar inte superkrafter så värst.
Vilken uppfinning tycker du att världen skulle
behöva?
Att man kan fånga blixtar och använda strömmen.

Missa inte nya aktiviteten ”Burken” i gympasalen! Vi bygger upp en massa gömställen och kör för fullt 

Förslagslådan, vecka 45
De här förslagen har lämnats in av barnen på MMK:
1. Kan ni servera mjölk till mellanmålet.
Svar: Vi tycker att det räcker med att skolan serverar mjölk. Det är inte bra att dricka för mycket mjölk.
Däremot kan vi servera varm choklad någon gång då och då.
2. Skaffa spelet Cuphead till PS4:
Svar: Vad jag kan se har det inte släppts på PS4 än. Ställer en motfråga: Skulle det vara intressant att
skaffa det som ett pc-spel? Svara till Kenneth.
3. Schackturnering på MMK.
Svar: Jättebra idé! Vi ser till att få igång en turnering så fort som möjligt.
4. Filmtips: Lion, Miss Pergrens hem för besynnerliga barn, Harry Potter.
Svar: Filmerna är från 11 år och vi har bestämt att vi bara visar filmer för barn under 11 år på MMK. Ni
kan se dessa filmer när ni börjar 6:an nere på MFK, de har egen filmvisning och kan se på 11-års filmer.
5. Skaffa sällskapsspelet Vampyrjakten.
Svar: Vi köper Vampyrjakten.

Vilken är din favoritmacka på melliset? Här
ser vi en pizza-inspirerad macka med
polarbröd, tomatsås, ost, basilika och svarta
oliver  MUMS!

På tisdag klockan 15.30 är det teaterråd i
Dramaboxen/Teaterrummet. Då är alla
som har deltagit eller vill delta i våra
teateraktiviteter välkomna för att tycka
till och utforma teaterns framtid här på
MMK  /Linnéa

På tisdag klockan 15 blir det schackturnering! Var
med du också vetja 
/Kenneth

Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?
Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna
in sina värdesaker till personalen på MMK under tiden
de är här 

är att kläder ofta kommer bort, och om
initialerna står inuti kläderna är det alltid
lättare att hitta ägaren.

På vår hemsida under föräldrainformation finns
det en rubrik som heter Utveckling/Klagomål,
om det finns något som ni inte tycker fungerar
tillfredställande i vår verksamhet. Vi återkopplar
alla som hör av sig inom 24 timmar.
Ni kan naturligtvis även använda telefonen om
ni tycker att det känns bättre.

Verksamheten i Musiken utgår
från barnets önskemål och lust till
kreativitet. Genomgående är
verktygen lättlärda, och barnen
tar snabbt egna initiativ till låtar.

På Skapande erbjuder vi en
lustfylld miljö, där barnen får
möjlighet att använda och
utveckla sin kreativitet och
fantasi.

Barnen har möjlighet att göra
egna filmer här hos oss. Vi har
kameror och animationsskåp som
alla kan använda till att göra
reportage, filmer och musikvideor.

Idrotten är en stor del av MMK.
På idrotten får barnen prova på
olika sporter och lekar. På
idrotten ska det vara roligt för
alla och därför delar personalen
in barnen i olika lag, så att ingen
ska känna sig utanför.

Vi har sju datorer med
internetuppkoppling och två tvspelskonsoller. Barnen får boka en tid per
dag och vi gör vårt yttersta för att hålla en
god ålders– och lämplighetsanpassning på
både internet och de spel vi erbjuder.

MFK (åk 4-6): 675 07 94
MMK (åk 3): 675 07 93
KONTOR:
675 07 90
E-mail:
mfk@mariafritidsklubb.se

När vi spelar biljard eller pingis på
MMK brukar vi spela lite olika
varianter, och varje vecka har vi
deltävlingar i den stora
turneringen.

Varje dag står en mellanmålsbuffé
uppdukad och här erbjuds flera
sorters bröd, pålägg, frukt och
grönsaker, yoghurt med bär, müsli,
te och smaksatt vatten.

MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM
Besök gärna vår hemsida!
www.mariafritidsklubb.se

ÖPPETTIDER
MÅN – FRE:
Skolslut – 18.00
Finns det behov av omsorg under
övrig tid gäller Stockholms stads
ramtid för fritidshem vilket är skoltid
till 18.30. Vänligen kontakta oss så
hjälper vi er.

