Veckan
pingisturner
ing bjöd på
årets bästa

Aktiviteter på MFK

Hemvist

Sal 3

Sal 2

MÅNDAG

TISDAG

6:ornas Avslutning

Prisutdelning

Önska låten

Random Pingis

15.25 Killerboll 3:or
Sofia
16.30 Lekar
Sofia

14.55 Handboll
Jonas
15.40 Trampett
Jonas
16.30 Harry Potter
Olof

15.30 Dodgeball
Peter
16.30 Tennis
Peter

15.10 Fotboll 3-4
Peter
16.10 Dubbeldriva
Peter

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Wii U på storbild

Film/Glass

S

T

Ä

13.25 Killerboll 3:or
Christopher
14.00 Volleyboll 3-4
Christopher
14.50
Tjockmattsfotboll
Olof
15.40 Tennis
Olof
16.30 Vi väljer
Olof
13.45 Killerboll
14.50 Blindboll
15.40 Fotboll
16.30 Badminton
Babis

15.00 Jonas grej
Jonas
16.00 Sofias grej
Sofia

12.00 Fotboll
13.00 Singoalla
Driva
14.00 Dubbeldriva
15.00 Flaskskydd
16.00 Tennis

Musiken

14.00-17.25

13.30-16.55

N

13.30-16.55

13.30-16.55

Skapande

14.00–17.00

14.00-17.00

G

14.00-17.00

14.00-16.30

Filmrummet

14.00-17.00

14.00-17.00

T

14.00–17.00

Stängt

Datorer
&
Tv-spel

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-16.45

Mellanmål
Frukt

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

Biljardturnering
Sista turneringen är färdigspelad och nu återstår bara medaljutdelningen som är på
tisdag. Guldet går till Reza, silver till Torun och brons till Peo. Jättegrattis!
32 barn har deltagit under termlnen.
Resultat 30/5
1 David J.
2 Torun
3 Elliot och Joe

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: 675 07 94
MMK: 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

