Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Teater

Pingisturnering

Onsdagsklubb
med Bella

Teater

Film/Glass

TV-spelsturnering

Biljardturnering

Frågesport
Glasskampen

Sal 3

Sal 2

15.25 Harry Potter
Olof
16.30 Dubbeldriva
Olof

15.05 Fotboll 3:or
Olof
15.40 Busungarna
Sofia
16.30 Basket

16.05 Dansstop
Sofia
16.30 Tennis
Olof

15.15 Killerboll
Babis

15.05 Dubbeldriva

15.10 Innebandy 15.05 Tärningen
Peter
16.05 Pinnboll
15.40 Prickboll
Peter
16.30 Pricken
16.30 Plintar &
Babis
Mattor
Babis

15.40 Handboll
15.40 Fotboll
Babis

16.30 Badminton
Peter

16.30 Ringar &
Lianer
Peter

15.00 Friidrott
Olof
15.40 Tärningen
Olof
16.30 Dubbeldriva
Sofia

15.35 Killerpaint
Sofia
16.00 Pricken
Olof

14.35 Dodgeball
Peter
15.20 Fotboll
Peter
16.00 Bågskytte
Babis

Musiken

Skolslut –17.25

Skolslut –17.00

Skolslut –17.25

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Skapande

Skolslut–17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –16.00

Filmrummet

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Stängt

Datorer
&
Tv-spel

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut–16.40

Mellanmål
Frukt

13.30-15.30
16.00-17.00

13.30-15.30
16.00-17.00

13.30-15.30
16.00-17.00

13.30-15.30
16.00-17.00

13.30-15.30
(serveras till
mellanmålet)

Var noga med att kryssa er när ni kommer och går!

Nu börjar vi på Tema Spökhus där vi
samarbetar med lilla skapande Här på
bilderna är det målade citat på
kakelplattor fina bokmärken som man
kan göra på ett roligt sätt vackra
inramade änglar i keramik.

Många för mig nya gamers. Elton
var den som styrde Marios bilar
bäst denna gång, grattis. Siri i 4:an
visade upp sina skills mot Iris.
Denna turnering var det 33 barn
med och gasade. Efter turneringen
var det lite fritt spelande där de
som inte älskar att tävla körde som
bara den.

85 barn försökte få en ballong så nära som
möjligt ett utsatt mål. Jättesvårt var det, men
den som lyckades bäst var Ola som därmed
får boka ett V.I.P. bord till mellis.
Grattis!

I onsdags spelade vi turnering i fotboll.
Först lite minus: ni som är med måste tänka
på att alla inte spelar fotboll i lag och att ingen
missar med flit. Med det sagt går vi över till
det positiva: Vi bjöds på jämna matcher med
snygga mål, grymma passningar och en hel
del kämpande. Grejer man minns är Nils lobbmål, Paulos räddning på
mållinjen, Abbes dribblingar, Benjis ribbskott (det var nära), Emmas
många hårda skott och sist men inte minst, alla som alltid gör sitt bästa.
Ni som vann vet om det, bra kämpat och spelat. /Peter

B

iljardturnering

Nu har 23 barn varit med i turneringen. Kul, men vi har plats för fler. Är du
sugen på att vara med, men är osäker på hur det går till, kan du prata
med Abbe.
Resultat 21/9
1 Nils
2 Leo E.
3 Hugo W. & Torun

Namn: Julia
Favorit godis/snacks:
Saltlakrits
Favorit djur:
Hund
Rapa eller fisa allmänt:
Rapa
Bolognese eller carbonara:

Namn: Frank

Bolognese

Favorit djur:

Om du fick bestämma på MFK,

Naken råtta

vad skulle du bestämma då:

Bolognese eller carbonara:

Jag vet inte, he he, längre

Inget. Gillar ingen av dem

mellistid

Favorit godis/snacks:
Ostbollar
Rapa eller prutta allmänt:
Rapa
Om du fick bestämma på MFK,
vad skulle du bestämma då:
Fler datorer
Naturell Keso
Vanilj yoghurt
Valfri topping
Ex :

Perfekt innan träning eller
på morgonen

- Olika frön
- bär torkade eller färska
- Musli
Låt fantasin Flöda!

Judit’s macka
bestående av hårt bröd,
avocado, tomat och lök.

I onsdags gästades
onsdagsklubben utav coola
Mobilgänget, Mycket
trevligt! Pärlplattor och
skoj!

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

