Aktiviteter på MFK
v.19
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Pingisturnering

Frågesport

Tv-spelsturnering

Film & Glass

Vad ska Bort?
Med Anna

Pricka rätt med
Peter (ute)

Rekordtorsdag
med Anna

Biljardturnering

Mobil-fritt
Hur högt kan du
bygga på 30
sekunder? (ute)
Vika papper eller
Origami
15.45
Dubbeldriva 3-4:or

14.40
Gymnastik

16.10
Killerboll

14.50
Gymnastik

15.05
Killerpaint 3-4:or

15.40
Tennis

15.45
Flaskskydd

Sal 3
16.30
Hinderbana

15.40
Skepp, hav och
land.

16.30
Spökboll

16.30
Badminton

Sal 2

14.50
Tärningen

14.55
Dodgeball

16.10
Killerboll

14.50
Tärningen

15.40
Fotbollstennis

15.40
Pinnboll

16.40
Ringar & Lianer

15.40
Dubbeldriva

16.30
Pricken

16.30
Badminton

16.30
Plintar & Mattor

15.00
Snabba
reaktioner
15.30
Fotbollstennis
16.20
Driva

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- 16.30

Film-rummet

13.45-17.00

13.45-17.00

14.00-17.00

13.45-17.00

13.00- 16.45

Datorer
&
Tv-spel

Skolslut-17.15

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

14.00-15.30

Frukt

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Det är en tapper skara ”gamers” som kämpar på. Nu
börjar det närma sig upplösning på årets Cup. Kommer
Hans Ove hålla undan i toppen eller kommer Valter
komma med en slutspurt och gå om på mållinjen, vi får
se. Som vanligt bjöds det på en hel del spänning när
”SuperSmash” stod på torsdagens spelmeny.

Veckans frågesport hade ett färgtema, hur gick det? Ja, den som
frågar Istvan får reda på det. Nästa vecka kommer det att vara siffror
som står i fokus när det vankas frågesport, lycka till.

Nästa vecka kör vi igång nytt tema på
Stora Skapande då vi kommer bygga och
inreda små fantasifulla hem i
lägenhetshus!
Påminner om att slipa/putsa, måla och
skriva namn på er keramik så det kan
brännas och bli klart och lämna plats för
nya alster. Drejning och lera har vi på
onsdagar och torsdagar.
Vill också passa på att tacka alla barn och
föräldrar som tänker på Skapande när det
rensas ut och sorteras hemma och tar sig
tid att lämna det till oss! Tyger, små och
stora askar och kartonger, tråd, annat
skrot och gamla leksaker som barnen sen
kan experimentera och bygga med :)
Hos oss blir allt något nytt!

Vi fick se nya härliga ansikten som ville vara med på
pingis turneringen. Siri J och Leah ställde upp bland
många andra. Det finns flera chanser att vara med
innan skolavslutningen! Pingis varje tisdag 15.00

Vi var på en liten utflykt i Tanto i
onsdags och spelade Discgolf. Vi
fick se fantastiska kast, känna på
regn, se solen, skratta, jaga
Discar och mycket annat skoj.
Linus och Peter tackar för en
trevlig Discgolf runda med ett
glatt gäng MMK & MFK’are.

Tack till alla som kom och delade sina tankar och idéer på filmrådet
förra veckan!
Vi kommer att starta en Filmgrupp med första träff onsdag 15.30. En
grupp för ambitiösa filmmakare som vill jobba i grupp på större
projekt. Tanken är att ses i alla fall en gång i veckan och se var det
tar oss. Det brukar hända massor med skoj i processen av att
tillsammans med andra skapa en film. Tålamod är bra att ha men
inga förkunskaper krävs, alla är välkomna!

Sköna toner hörs nere
från musiken.

Leo är återigen i toppform och vann veckans final mot Petter.
Petter som i sin tur har en formkurva som pekar skarpt uppåt.
Får se om de gamla rävarna Elton och Torun vaknar till så här i
slutet på terminen. Ny är det uppehåll för 1:a maj men nästa
fredag är det åter dags.

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

