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Aktiviteter på MFK
Hemvist

Sal 3

Sal 2

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

V.I.P. (Abbe)

Pingisturnering
(Babis)
Frågesport (Istvan)

Biljardturnering
(Abbe)
Dansklubben
Laias och Annas
special 
Dansimprovisation
(Anna)
16:00 Dunken
16.30
Fotbollstennis
Jonas

Tvspelsturnering
(Peter)

Fredagsfilm
Glass
Film för 6:or
Bakning med
Anna

13.25 Dodgeball
14.00 Handboll
3-4
Christopher
14.50 Trampett
3-4
15.40 Flaskskydd
Sofia
16.30 Kinesiska
muren
Christopher
13.45 Driva
14.50 Fotboll
15.40 Höjdhopp
16.30 Pricken

15.15 Killerpaint
Sofia
16.00 Busungarna
Jonas

15.25 Parkour
Sofia
16.30 Fotboll 3:or
Christopher

14.55 Tärningen
15.40 Trampett 56
Jonas
16.30
Christopher

15.25 Fotboll 4-6
16.30 Dubbeldriva

15.10 Dodgeball
Cup
15.40 Dodgeball
Cup
16.30 Badminton

16.00 Innebandy
16.30 Plintar &
Mattor

14.30 Kilerboll
15.15 Handboll
16.00 Tennis

Musiken

14.00–17.25

13.30–17.00

13.30–17.25

13.30–17.00

13.30–17.00

Skapande

TEMADAG
14.00–17.00

SKROTSMYCKEN
14.00–17.00

KERAMIK
14.00–17.00

KERAMIK
14.00–17.00

TEMADAG
13.30–16.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut–16.40

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
13.30-15.30
(serveras till
mellanmålet)

Filmrummet
Datorer
&
Tv-spel
Mellanmål
Frukt

14.00-15.30
16.00-17.00

FRAMSIDAN: På framsidan ser vi Filip som är i full gång med att stöpa ljus i Skapande 

Här kommer äntligen
ett gäng bilder från
Valfestivalen. Så
härligt att se er alla ta
plats på scenen! 

Nu är det ljusstöpning! Nästa vecka fortsätter vi
med tvålgjutning. Då gör du din egen design
på tvålen. Du formar formen i lera.
14:e december tar du hem dina alster och lådor
samt slår in dina paket.
15:e december är det stängt, och sen julstädar jag på skapande.
Skapanderådet hölls den 17 november.
Följande var med; Minna 6c Vanja 6c Lovisa 6b Frida 5b Ronja 5b.
Bra: Det finns mycket att göra. Alla hjälper varandra. Att det är olika teman. Bra stämmning.
Mindre bra: Det är trångt och mycket barn. Alla städar inte efter sig och ibland är det skrikigt. Att man
inte får dreja varje dag. Att vi inte har skrotsmycken oftare. Det är trångt i lilla rummet.
Förslag: Lyssna på egen musik i stora rummet med hörlurar. Du skall ta dina saker på torkhyllorna
annars får inte nya saker plats. Att vi skriver upp oss om vi vill vara i lilla rummet, då kan Anita hämta
barnen om de inte är städat. Ingen skall springa där. Prata, inte skrika. Tvätta penslar! Prata lugnt.
Temaförslag: Rymdtema, fabriker, skulpturer, porslin, framtiden, semesterresan, annorlundatema,
små hus.
Övrigt: att man får nya kompisar.

PINGIS. Vi är nu inne i slutspurten av pingisturneringen för denna termin, där det bara återstår tre
omgångar. Veckans turnering var återigen välspelad och jämn. Alvin i 4:an slog Hugo W i 4:an i finalen. Det
är väldigt jämnt i den totala poängräkningen av pingisturneringen denna termin, och det ser ut att avgöras
sista veckan, så se till att delta sista veckorna. Tack alla deltagare, grymt jobbat!
BILJARD. Endast tre turneringar kvar innan medaljerna ska fördelas. Troligtvis kommer det mesta avgöras i
den sista turneringen. En som går från klarhet till klarhet är Vega som kommer bli riktigt farlig nästa termin.
Resultat 22/11: 1. Torun 2. Hans-Ove 3. Filip & Vega
GYMPASAL. På tisdag är det dags för Dodgeball cupen.

Missa inte
”Dansimprovisation” med
Anna på onsdag i ”Badet”



Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?
Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna
in sina värdesaker till personalen på MFK 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.

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

På teatern gör vi olika lekar och
övningar där målet är att alla
ska känna sig trygga och ha
roligt. Varje termin brukar vi
sätta upp en pjäs som vi
utformar tillsammans i gruppen.

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

Idrotten är en stor del av MFK.
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.

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.
MFK (åk 4-6): 675 07 94
MMK (åk 3): 675 07 93
KONTOR:
675 07 90

E-mail:
mfk@mariafritidsklubb.se

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

Vi har fjorton datorer med
internetuppkoppling och tre 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.

När vi spelar biljard eller pingis på
MFK brukar vi spela lite olika
varianter, och varje vecka har vi
deltävlingar i den stora
turneringen.
MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM

ÖPPETTIDER
MÅND. – TORSD: Skolslut – 17.30
FREDAG: Skolslut – 17.00

Besök gärna vår hemsida! www.mariafritidsklubb.se

