Utflykt

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

Skridskor
09.00 – 10.30

Skridskor
09.00 – 10.30

Skridskor
09.00 – 10.30

Skridskor
09.00 – 10.30

Skridskor
09.00 – 10.30

Fotojakt 14.00

Film på
minuten 13.30

Stormkök &
Tipsrunda 09.30

Tanto Bollplan
09.30

Dagens utelek
10.30

Dagens utelek
10.30

Lov-kul

Dansmuseet
(showdans)
12.00

DRIVA CUP
10.30

NINJA
WARRIOR

ESCAPE ROOM
14.00

TÅRTBAKS
TÄVLING 13.30

TENNIS CUP
12.30

Tv-spels
challenge 13.00

FIFA 19
Turnering

Musikquiz 10.30

Högläsning med
spa 10.30

Yoga 10.30

Dansstop 10.00
Rita & Gissa
10.00
Stop Motion
hörna 10.00

LUNCH

Skapande

Charader
10.00
Sant eller
falskt 14.00

Kalles lek 12.30
Tv-spels challenge
13.00

Tv-spels
challenge 10.00
Fruktbingo 10.30

Öppen scen
10.30
Film med
popcorn 14.00
Tv-spels
challenge 10.00

Just dance
14.00

Kalles lek
12.30

Kalles lek 12.30

Biljardmagi
13.00

Korv m bröd.
French hotdog.
/ Veg Soyakorv

Korvstroganof
f m pasta /
Veg quornfärs
gryta m pasta

Kyckling fajitas /
Veg - quorn fajitas

Kalkon & ost sås
m tagliatelle /
Veg- Broccoli &
Ost

Pizza / Veg Pizza

09.30 – 17.00
Troll med
trolldeg

09.30 – 17.00
Troll med
trolldeg

09.30 – 17.00
Troll med trolldeg

09.30 – 17.00
Troll med
trolldeg

09.30 – 17.00
Troll med
trolldeg

¨

Hans Ove spelade som en sann
SuperSmash gud i turneringen. I
finalen fick en tappert kämpande Lukas
se sig besegrad. Det var några sura
miner denna gång vilket är tråkigt,
men vi jobbar vidare och hoppas på ett
gladare humör nästa gång.

Det övas på nere i
musiken

Nils gick hela vägen i turneringen. I finalen avslutade han med
både tur och skicklighet mot en alltid välspelande Thea.
/Peter

Kreativiteten
flödar som vanligt
nere i skapande.
Här ser vi några
imponerande verk.
Ett nyckelpigebo
och en tekanna.

Så är det snart dags. På sportlovet kommer vi sätta
oss ner och dela in lagen. I år blir vi ungefär 50
spelare, kanske någon till som kommer anmäla sig i
efterhand. Vi satsar på att börja spela vecka 11.
/Peter

MFK

På sportlovet gör vi ett försök att leva lite mer analogt. Detta
innebär att också MFK kommer köra mobilfritt precis som MMK.
Sportlovs schemat kommer vara fullspäckat med olika saker att
göra. Välkomna till sportlovet på MFK :D
TACK!
för de här fantastiska åren
på MFK/MMK! Nu flyttar jag
och min familj från
Stockholm till Vimmerby, där
jag kommer att jobba som
teaterpedagog på
Kulturskolan. Det känns
spännande, men samtidigt
jobbigt att behöva lämna det
här fantastiska stället och
framförallt alla ni fantastiska
människor som finns här. Oj,
vad jag kommer sakna er!
Tack för allt ni lärt mig, både
barn och vuxna. Jag kommer
säkert tillbaka och hälsar på
er snart igen!
Varma kramar
Linnéa

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 ☺

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.

är att kläder ofta kommer bort, och om
initialerna står inuti kläderna är det alltid
lättare att hitta ägaren.

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

