Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Basket på
skolgården
(Istvan)
Teater 15.30
(Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
Teater 15.30
(Linnéa)

Frågesport
(Istvan)

Tvspelsturnering
(Peter)

Bakning
(Sofia)
Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50
(Linnéa)

Sal 3

Sal 2

14.40 Trampett 34:or
Olof
15.30 Dubbeldriva
Sofia
16.20 Ringar &
Lianer
Olof

14.15 Killerboll
Olof
15.10 Doppboll
Sofia
15.40 Fotboll
Olof
16.30 Satsbräda
Sofia

14.35 Hinderbrännboll
Olof
15.40
Fotbollstennis
Olof
16.20 Plintar och
mattor
Sofia

14.10 Dubbeldriva
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Killerboll
16.20 Tennis
Peter

15.10 Svenska
cupen
15.40 Svenska
cupen
16.20 Driva
Peter

14.55 Handboll
Peter
15.40 Svenska
cupen
Peter
16.20 Pricken
Babis

13.55 Trampett
5-6:or
Sofia
14.50
Dubbeldriva
Fatih
15.40
Dansstopp/
Skepp, hav och
land
Sofia
16.20 Pricken
Fatih
14.00 Killerboll
14.50 Fotboll
15.40 Dodgeboll
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

16.00 Höjdhopp
(Friidrott)
Sofia

14.40 Handboll
Babis
15.30 Dubbeldriva
16.00 Tennis
Peter

Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–16.45

Skapande

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

13.30–16.00

Tyg-studion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Filmrummet
Datorer
&
Tv-spel
Mellanmål
Frukt

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut–16.40

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
13.30-15.30
(serveras till
mellanmålet)

14.00-15.30
16.00-17.00

På framsidan: När Leo, Valter och Edvin bakar är det mycket känslor i köket!

Vill du lära dig piano, gitarr eller trummor?
Kom och boka en tid i Musiken så får du prova!

Vad händer i Badet
under veckan?
Jo, bland annat boll i mugg, ungersk pingis,
one ball, minibiljard, rekordförsök i
”korthus”… kom och var med!
Ps. VECKANS KLURING! Vilka är det som face-swappat
på bilden? Lägg en lapp med svar och namn i
förslagslådan så drar vi en vinnare som får ett pris!

Golf på MFK, funkar det? Javisst!
Dexter och Robin var två som testade.
Till höger ser vi ett stort gäng som
bygger kaplatorn 

Tema Kaktus kör vi hela månaden ut! Kaktusmålningar, kaktusskulpturer,
keramikkaktusar… det är en härlig blandning som kommer att visas till
utställingen!
Så här ser dagarna ut på Skapande:
Måndagar – Temadag
Tisdagar – Skrotsmycken
Onsdagar – Keramik med drejning
Torsdagar – Keramik med drejning, då i första hand 6:or får förtur
Fredagar – Temadag och foam clay
Och tusen tack för alla prylar vi fått till Skapande!

Armband, halsband, örhängen,
nyckelband – bara fantasin
sätter gränser när vi gör
makramé i Knytisklubben!

NYTT FRÅN BILJARDEN
Fint väder och bra film gjorde att inte så många dök upp till biljardturneringen. Ändock; Isac tog
sin första (och med största sannolikhet inte sista) turneringsseger denna termin. Grattis!
Elliot debuterade, kul! Resultat 2/9: 1. Isac F 2. Zeke 3. Amir och David J

På fredag visar vi film för 6:orna i filmrummet.
Vi bjuder kanske på något gott att tugga på… 
Välkomna!
Hälsar Freja, Nelly, Michaela & Abbe

Nu är vi äntligen igång med teatergrupperna!
Och redan har vi börjat bestämma vilka pjäser vi
vill visa er i publiken i slutet av terminen. Tjoho!
På bilden ser vi när vi kör teaterövningen 123.
Ses igen nästa vecka! /Linnéa

Snabba! med
Katt eller hund? Hund!
Sommar eller vinter? Sommar!
Böcker eller film? Film!
Vad gillar du bäst på MFK?
Allt! Det går inte att välja.
Har du någon okänd talang?
Jag är väldigt bra på att äta Marabou!

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.

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.

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

Tygstudion kompletterar
verksamheten i Skapande med
fördjupning i textila tekniker och
material. Här kan du sy, virka,
sticka, torrtova, tygtryck, färga,
väva, brodera, m.m.

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.

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.

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

MFK (åk 4-6): 675 07 94
MMK (åk 3): 675 07 93
KONTOR:
675 07 90

E-mail:
mfk@mariafritidsklubb.se

MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM

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

ÖPPETTIDER
MÅND. – TORSD: Skolslut – 17.30
FREDAG: Skolslut – 17.00

Besök gärna vår hemsida! www.mariafritidsklubb.se

