Aktiviteter på MFK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Musiken

(Lovdag M.E.)
Film

S

Avslutning 6:or
17.30

Sal 2

FREDAG

Nationaldagen

Prisutdelning
(MFK)

Hemvist

Sal 3

TORSDAG

15.00
MMK OS
(Påscurling)
Olof
16.30
Ringar & Lianer
Olof

15.05 Innebandy
Linus
15.40 Parkour
Sofia
16.30 Dubbeldriva
Olof

16.00 Killerpaint
Sofia
16.30 Volleyking
Christopher

15.15
Innebandy
Peter
15.40 Fotboll
Babis
16.30 Tennis
Babis

15.00 Dodgeboll
Peter
15.40 Handboll
Peter
16.30 Badminton
Peter

15.45 Tärningen
Babis
16.30 Ringar &
Lianer

14.00–17.25

13.30–17.00

T

Ä

13.30–17.25

15.30 Spökboll
Sofia
16.30 Tennis
Olof

14.45 Pinnboll
Peter
15.40 Fotboll
Babis
16.30 Driva
Babis

13.30-16.45

N
Skapande

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

09.30 – 16.30

G
Film-rummet

13.45 - 17.00

14.00 - 17.00

14.00 - 17.00

13.30 – 16.45

T
Datorer
&
Tv-spel

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-16.45

Mellanmål

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Frukt

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

24 /5 hade vi skapanderåd i Stora Skapande, tack alla som var med och kom med så många
bra idéer och tankar!
Här kommer lite av det vi sa på rådet den 17/5: (vill du läsa hela protokollet finns det uppsatt i
¨

skapande).
1 .Vad är bra med skapande?
Två lerdagar och drejning, att vi återvinner kartonger, skrot och annat material, det mesta är
bra, finns mycket olika saker att pyssla med!
2. Vad är mindre bra på skapande?
Ibland får man vänta på hjälp då många vill ha hjälp samtidigt, bänkpressens vev fungerar inte
bra, vill ha fler limpistoler, vill ha en tyg sax (som en får låna av Mickan vid behov så den håller
längre än sist) och finns bara en sax för vänsterhänta.
3. Vilka regler är viktiga i skapande?
Tvätta penslar noggrant, att överbliven färg skrapas av i en hink så det inte spolas ned i
onödan och att tvätta paletterna noggrant.
4. Förslag på teman i höst:
Färgtema, sagotema, fantasytema, bageri-/cafétema, godistema (t.ex olika fabriker med eget
godis), marknadstema (göra egna marknadsstånd), makramétema och sommartema.
5. Övrigt som jag skulle vilja ta upp:
Ny färgglad skylt behövs där det står att du tvätta penslar med tvål -> ett av barnen gör
skylten.
Vill ha 3 olika sandpapper i snickerihyllan som en kan välja mellan.
Skulle vara kul att måla en vägg tillsammans, ex. en spånskiva. Skulle vara kul med en tavla där
alla som är på skapande får skriva sitt namn som sparas länge som minne. Vore kul att göra
en "tipskalender", som finns på lilla skapande.
Vill ha en synlig skylt så en ser när makramétrådar är framme.
Kul med så många bra idéer och tankar tycker jag! /Mickan

Tisdag den 4:e juni är det dags för årets
prisutdelning. Det kommer att delas ut
priser för de olika turneringarna samt
kanske några priser från film och skapande.

Nästa vecka ser ut så här:
måndag och tisdag: Vi börjar inte på något
nytt men det går jättebra att komma ner och
göra klart/ta hem saker o tömma lådorna.
Onsdag den 5e: skapande stängt för
storstäd. Trevlig sommar från mig, Mickan!

Lite av det som
har skapats
under
terminen.

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

