Veckan
pingisturner
ing bjöd på
årets bästa

Drakenbergs
parken med
picknick
13.00
Filmverkstad
10.30
Påskdriva
10.30
TV.spels
challenge
13.00

Golf (Årsta)
12.00

Eriksdalsbadet
09.00

Äggjakt
13.00

Äggmålning
10.00

Baka med Oscar
09.30

Film
14.00

TV-spels
challenge
10.30

Påskbingo
10.30

Ansiktsmålning
10.00

TV-spels
challenge
14.00

TV-spels
challenge
10.00

Disco!
13.00

Rundpingis
turnering
13.00

Musikquiz
14.00

Korv med
pommes
+Veg

Pastasallad
med kalkon
+Veg

Påsk lunch

Rest fest
+ spenatsoppa
med ägghalvor
och varma
baguetter

Påskpyssel och
Potatistryck

Påskpyssel och
Potatistryck

Påskpyssel och
Potatistryck

Påskpyssel och
Potatistryck

Med inte så lite konkurens med Majblommor så var
¨
det ett
tappert gäng som gjorde upp i veckans
turnering. Av de 17 kartförarna var det denna
vecka Peo som hade bäst koll på gas och ratt,
grattis. I de matcherna efter turnerringen (”fritt
spel”) visade Hektor och My prov på grymma skills.
Meja och Ninja var också ute och åkte, tur att det
inte finns vägpoliser i Marios värld ;)

Precis som på sportlovet ska vi även på påsklovet försöka
att leva lite mer analogt. Detta innebär åter igen att också
MFK kommer köra mobilfritt precis som MMK. Påsklovet
kommer vara fullspäckat med olika saker att göra.
Välkomna till påsklovet på MFK :D

Denna vecka fortsätter påsk temat i Stora
skapande och de som vill får även
dekorera ljus! Påminner även om att
hämta hem keramik och annat fint pyssel
som är klart, så vi har plats för allt nytt
som har skapats. 
/Mickan

Minou har gjort ett jättefint
grytunderlägg av korkar och Thea och
Amanda var med om ett frieri på
Skapande denna vecka :)

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

