Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
FREDAG
F

Teater

Pingisturnering

Sten, Sax, Påse

Teater

Film/Glass

Blueberry cup
(pingis)

Frågesport

Anime

TV-spelsturnering

Biljardturnering

Poängjakt

Sal 2

15.25 Harry Potter
Olof
16.30 Ringar &
Lianer
Olof

15.05
Hinderdansstop
Olof
15.40 Basket
Sofia
16.30 Badminton
Olof

16.05 Tärningen
Sofia
16.30 Pricken
Olof

15.00 Innebandy
Olof
15.40 Fotboll
Olof
16.30 Busungarna
Sofia

15.15 Fotboll
Babis

15.05 Innebandy

15.10
Fotbollsskoj
Peter
16.05 Handboll
Peter
16.30 Plintar &

15.05 Dodgeball

15.40 Pinnboll
15.40 Babis Lek
Babis

16.30 Dubbeldriva
Peter

Mattor
Babis

16.30 Tennis
Peter

15.40 Höjdhopp
16.30 Ringar &
Lianer
Babis

STUDIEDAG

Sal 3

Fredagsklubb med
Bella

15.35 Killerpaint
Sofia
16.00 Pricken
Olof

14.35
Peter
15.20
Peter
16.00
Babis

Musiken

Skolslut –17.25

Skolslut –17.00

Skolslut –17.25

Skolslut –17.00

Skapande

Skolslut–17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

Skolslut –17.00

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!

Skolslut –17.00

Skolslut –16.00

Måndagar Temadag
Tisdagar skrotsmyckesdag
Onsdagar & Torsdagar keramik dagar
Fredagar Temadag.
Tusen Tack för färg o allt annat som är skrot för
dig men som blir något annat hos oss.
Vill passa på att berätta att till lovveckan rensar
jag på skapande så har du något du vill ha kvar så
kom o fixa det.
/Anita

Ännu en spännande luffarschacksturnering utkämpades på
MFK i onsdags. Efter ett stort gruppspel med hela 36
deltagare, 10 fler än förra gången, spelades de olika finalerna.
Finalen, en riktig nagelbitare, spelades mellan Max i femman
och Frank L i fyran. Slutligen knep Max mästerskapstiteln från
Frank. Bra spelat Max och alla andra deltagare! Kul att så
många ville vara med!

I måndags var det ”Blueberry Cup” där dom i den vanliga
biljardturneringen inte fick vara med, för att få fler
personer att spela biljard.
Det var 19 barn som deltog. Finalisterna var Norah och
Frank.
Frank vann. Grattis!
/Tiger

ANIME
Vi ska starta en Klubb för dom som
intresserade av Anime-manga.
Kommer diskutera olika anime filmer,
serier och ge tips till varandra. Mötet
planeras på onsdagar och varannan
vecka förhoppningsvis.
Anmäl er hos Istvan om ni intresserade
veckans frågesport lockade många som
vanligt. 7 lag ställde upp den här gången. 3
lag fick lika poäng och lottningen fick
avgöra det vinnande laget. Grattis till Livia,
Agnes och Tyra i 6-an

Ska du vara på fritids på höstlovet? Skulle du
vilja prova på hur det är att spela golf?
Det är en av många saker som händer på fritids
under lovet.
Hoppas vi ses!

Namn: Anita
Favorit mat:
Rödbetsgratäng
Favorit godis/snacks:
Glass
Största skapande ”fail”:
När jag skulle göra läppglans
Favorit film:
The green mile
Om du fick bestämma på MFK, vad skulle
du bestämma då:
Alla barn och all personal är med och
bestämmer. Dans och musik tycker jag
mycket om.
Vill ni veta mer omNamn:
läppglansen
är det
Oscar

bara att
komma
och fråga
Favorit
mat:
Carbonara
Favorit godis/snacks:
Chips (souercream and onion)
Favorit film:
Starwars, A new hope
Favorit djur:
Ewok
Om du fick bestämma på MFK, vad skulle du
bestämma då:
Jag är med och bestämmer. Jag gillar tv-spels
turneringar där både barn och personal är
med.

Ny turnering med ett välbekant ansikte. Arvid i
sexan kan nog räkna turneringarna han har
missat sedan 4:an på sin ena hands fingrar.
Även denna vecka var han med och visade prov
på sina grymma skills och sin genomschyssta stil
gentemot sina motspelare.

OKTOBER CUPEN
Nu har vi spelat färdigt cupen. Hugo
och Mino möttes i finalen. Hugo var
denna gång den som gick segrande
ur striden, grattis. Turneringens
kämpe var Alva, som aldrig gav upp
och spelade med ett leende på
läpparna i både vinst och
förlustmatch. Totalt var det 18 som
var med och spelade i den här
turneringen.
/Peter

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

