2 april – 6 april
MÅNDAG
Stängt

Lov - Kul

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

TVspelsturnering
Jonas, Fatih

Frisbeegolf
Henrik

Påskbrännboll i
Tanto
Sofia, Jonas,
Fatih

Äggjakt
Anna, Jonas,
Sofia

Påskbollen
Olof, Jonas,
Babis
Ritidsklubb
Olof

Just Dance
Sofia
Pimpa ägget
Sofia, Jonas

Hinderbanan
Jonas, Sofia

Film
Istvan

Singstar
Sofia

Subway mackor.
Baguette med
röra

Kokt korv med
potatismos.
senap, ketchup,
bostongurka,
rostad lök.
Sallad.
Veg. Soyakorv,
kycklingkorv

Påskbuffé

Pastasallad med
kyckling, Veg.
Quorn

Skapande

9.30 – 17.00

9.30 – 17.00

9.30 – 17.00

9.00 – 16.30

Mellanmål/Frukt

13.30/15.30

Data/TV spel

Förmiddag
+
Eftermiddag

Lunch
11.30

13.30/15.30 13.30/15.30 13.30/15.30
Förmiddag
+
Eftermiddag

Förmiddag
+
Eftermiddag

Förmiddag
+
Eftermiddag

Påsklovet bjuder på en massa roligt i gympasalen. Vi startar upp
veckan med påsk bollen där ni får utmana oss personal på
dubbeldriva och där fina påskpriser utlovas. Känner man sig för
att ta sig an en utmaning kan man komma förbi på torsdag där
hinderbanan väntar.

Glad påsk önskar skapande. Hoppas ni får ett härligt påsklov och för er som
kommer att vara på fritids under lovet så kommer det att skapas vidare.
Skapande har öppet på lovet följande tider:
Tisdag – Torsdag
09.30 – 17.00
Fredag
09.00 – 16.30

Påsk pyssel och påskpresenter.

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.

