V.9

Aktiviteter

Sal 2

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Skridskor
09.30–11.00

Skridskor
09.30–11.00

Skridskor
09.30-11.00

Skridskor
09.30–11.00

Skridskor
09.30–11.00

Fruktbingo

Tårtbakartävling

Golf i Årsta

Tv-spels turnering
Fifa

Film

09.30 Pinnboll
Sofia

09.30 Innebandy
Linus

10.30 Handboll
Sofia

10.30 Kojbygge
Linus

11.30 Lunch

11.30 Lunch

12.00 Busungarna 12.30 Tennis
Babis
Christopher
12.45 Fotboll
Babis

13.00 Killerboll
Christopher

14.00 Killerboll
Babis

13.45 Dans stop
Jacob

15.00 Harry
Potter
Jacob

14.15 Fotboll
Jacob

15.45 Ringar och
Lianer
Jacob
16.30 Pricken
Jacob

09.30-11.30
Singoalla driva
12.00 Lunch
14.30 Handboll
Babis
15.00 Tärningen
Christopher
16.00 Plintar och
mattor
Sofia
16.30 Gymnastik
Sofia

09.30 Spökboll
Christopher
10.30 Busungarna
Christopher

09.30 MFK muren
10.30 Basket
Babis
11.30 Lunch

11.30 Lunch
13.00 Live Musik
på MFK
14.00 Prickboll
Babis
15.00 Handboll
Babis

13.00 Fotboll
Christopher
14.00 Gymnastik
Sofia
15.00 Dans-stop
Sofia

16.00 Hinderbana
Jacob

15.15 Ringar och
lianer
Babis
16.30 Dubbeldriva
Babis

Film-rum

Stängt

Öppet

Öppet

Öppet

Öppet

Skapande

Okända djur
i papier mache
Låtskrivning

Tema

Tema

Tema

Tema

Öppet

Öppet

Stängt

Stängt

Musiken

Så var det dags för Super Smash ytterligare en gång.
Klassen börjar bli riktigt hög och många matcher är olidligt
jämna. Efter som sagt många jämna och välspelade
matcher var det till sist dags för final mellan Hans Ove och
Didrik. Hans Ove visade att gammal är äldst och segrade
men Didrik har framtiden på sin sida.

Leo i 6:an går från klarhet till klarhet, denna vecka fick han
kliva högst upp på prispallen, grattis. Janka i fyran var med
och spelade riktigt bra, gissar att hon kommer bli grym i
framtiden.

Vi har ett ”4 i rad shots”
spel där det gäller att
studsa i bollar så någon
får fyra i rad. Mycket tur
och skicklighet krävs,
Petter och Kalle K möttes
tillslut i en jämn final.
Petter hade tillslut bäst
koll på sina studsar och
kan kalla sig mästare till
nästa gång.

Halloj! Vilken fin vecka vi har haft! Fler har börjat med Scratch och det
finns redan nu många spel att testa på!
I Green Screen har det varit fortsatt intresse i trailers. Här ser vi Felix
och Lukas jobba på för fullt med en actionfilm!
Nästa vecka är det sportlov och vi kommer att ha en temavecka i
filmrummet med tema Fånga Våren. Knoppar, droppar och sportar!

Super många deltagare i frågesporten denna vecka. Det var kul att se så
många nya ansikten. Veckans segrare blev Konrad, H G och Kit. Grattis!
vi körde Challenge på MFK. 58 deltagare ställde upp. De försökte gissa när
klockan slog 1 minut. Kampen var hård och många kom så nära att det var
superspännande. till slut vann Petter på otroliga 1.00.18. Bra jobbat!

Många på MFK ställde upp
i hemlig killer som
spelades med Istvan under
veckan. Kul att så många
var med.
I skapande flödar
kreativiteten och det
skapas någonting nytt
varje dag. Om du vill få
inspiration eller bara är
nyfiken på vad som görs
nere i skapande så är det
bara att titta in.

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

