Aktiviteter på MMK
V.48

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Musikquiz
kl. 15.00
Teater:

FilmQuiz
kl. 15.00

Högläsnings-mellis
14.20- 15.00

Teater:

Film kl. 15.10
(håller på ca 1,5 h)

Åk 3:
14.20- 15.20
Åk 4-6:
15.30- 16.30

Teknikträning i
biljard med Babis
Guldgruvan kl.
14.45

Skridskor 14.0015.00

Frukt

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Sal 3

15.45
Busungarna
Babis
16.30
Pricken
Jakob

Sal 2

14.50
Dodgeball
Christopher
15.40
Handboll
16.30
Dubbeldriva
Peter

14.45
Gymnastik

Gossedjurs
hinderban

16.00

Teknikträning i
pingis med Babis
Guldgruvan 14.45
16.00

16.00

Utelek

Utelek

Utelek

16.10
Fotboll
Babis

15.40
Dubbeldriva
Jakob
16.30
Ringar & Lianer
Babis
14.55
Tennis Cup 4-6

Åk 3: 14.20- 15.20
Åk 4-6: 15.3016.30
Skridskor 14.0015.00

16.10
Ringar & Lianer
Christopher

15.40
Tennis Cup 4-6
16.30
Tennis Cup 4-6
Peter

15.05
Innebandy
Linus

15.05
Gossedjurs
hinderbana

15.40
Tennis

15.45
Dodgeball
Babis

16.30
Gymnastik
Jakob
14.50 Killerboll
15.15
IDROTTSRÅD
MMK/MFK
15.40
Fotbollsskoj

15.00
Skepp, Hav & Land
15.30
Harry Potter
16.20
Tennis
Christopher

16.30
Dubbeldriva
Christopher

Musiken

14.00-17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–16.30

Skapande

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

13.30-17.00

13.45-17.00

13.45 - 17.00

14.00 - 17.00

13.45 - 17.00

14.00 - 16.45

13.30- 17.00

13.35- 17.00

13.50- 17.00

13.45- 17.00

13.35- 17.00

Filmrummet
Guldgruvan

Halloj! Senaste veckan har det varit
mycket fokus på iMovie och de
fantastiska trailers en kan göra! Vi
ser fram emot fullsläpp av filmer så
som Superbästisarna, Bortom
Världen, Vid Soptippen och det
läskiga Spökhuset på Skuggans Gata.

I veckan som gått har Lilla och stora Skapande
stöpt ljus tillsammans enligt tradition. Tålmodigt
har barnen väntat på sin tur att doppa och efter ca
2 timmar har ljus paren varit klara.
Flera par ljus har hunnits med.
Under fredagen har vi dekorerat
ljusen och slagit in i paket.
Glad 1:a Advent!

äppelpaj
Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?
Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna
in sina värdesaker till personalen på MMK 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/, 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.

Här kommer svar till de senaste förslagen från era barn.
Mer turneringar för treor: Vi kommer att köra några turneringar för de som vill i gympasal och
kanske i guldgruvan. Jakob ansvarar för turneringarna.
Marängsviss: Det kör vi någon fredag.
Leksaksdag: Vi återkommer med det efter vi har haft en gosedjursdag.
Scenen är din: Linus och Hannah kommer att planera in en sådan dag och återkommer med
info om när, var och hur.
Ett Veronica Maggio quiz och godisqiuz: Veronica frågesport tycker vi att ni Maggio fans
ordnar. Johan hjälper till så ta kontakt med honom så får ni lite starthjälp och planerar
veckodag. Godisquiz säger vi nej till.
Tackar för alla bra förslag.
MMK

Verksamheten i Musiken utgår
från barnets önskemål och lust till
kreativitet. Genomgående är
verktygen lättlärda, och barnen
tar snabbt egna initiativ till låtar.

På Skapande erbjuder vi en
lustfylld miljö, där barnen får
möjlighet att använda och
utveckla sin kreativitet och
fantasi.

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.

Idrotten är en stor del av MMK.
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.

Vi har sju datorer med
internetuppkoppling och två 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.

MFK (åk 4-6): 675 07 94
MMK (åk 3): 675 07 93
KONTOR:
675 07 90
E-mail:
mfk@mariafritidsklubb.se

När vi spelar biljard eller pingis på
MMK brukar vi spela lite olika
varianter, och varje vecka har vi
deltävlingar i den stora
turneringen.

Varje dag står en mellanmålsbuffé
uppdukad och här erbjuds flera
sorters bröd, pålägg, frukt och
grönsaker, yoghurt med bär, müsli,
te och smaksatt vatten.

MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM
Besök gärna vår hemsida!
www.mariafritidsklubb.se

ÖPPETTIDER
MÅN – FRE:
Skolslut – 18.00
Finns det behov av omsorg under
övrig tid gäller Stockholms stads
ramtid för fritidshem vilket är skoltid
till 18.30. Vänligen kontakta oss så
hjälper vi er.

