Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Frågesport
(Istvan)
Teater 15.30
(Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
Teater 15.30
(Linnéa)

Oneball
(Istvan)

Tvspelsturnering
(Peter)

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

Sal 3

Sal 2

14.40 Trampett
Sofia
15.30 Killerboll
Sofia
16.20 Plintar &
mattor
Christopher

14.15 Handboll
16.00 Ringar &
Christopher
lianer
15.10 Skepp, land Sofia
& hav
Sofia
15.40
Christopher
16.30 Trasan/lekar
Sofia

14.10 Ringar &
Lianer
14.40 Doppboll
Babis
15.30 Fotbollstennis
16.20 Dubbeldriva
Peter

15.10 Dodgeball
15.40 Pinnboll
16.20 Bågskytte
Peter

14.55 Fotboll
Peter
15.40 Tennis
Peter
16.20
Handbollspricken
Babis

13.55 Satsbräda
Sofia
14.50 Fritt m.
boll
Fatih
15.40 Trampett
Sofia
16.20
Hinderbana
Fatih
14.00
Dubbeldriva
14.50 Killerboll
15.40 Fotboll
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

16.00 Bomben
Sofia

14.40 Killerboll
Peter
15.30 Dodgeball
16.00 Pricken
Babis

Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–16.45

Skapande

TEMADAG
14.00–17.00

SKROTSMYCKEN
14.00–17.00

KERAMIK
14.00–17.00

KERAMIK
14.00–17.00

TEMADAG
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: Tre glada barn ger allt i gympasalen!

Biljardborden står
stadigt på MFK
och det är många
som tar en match
ibland. Här ser vi
Elsa och Meja
som möts i en
turneringsmatch.

Ovan ser vi David
som blivit ett riktigt
proffs på biljard!
Här visar han ett
avancerat tricks
som han hittat på
Youtube.
Imponerande!

Två glada polare som gillar TVspel, särskilt när vi kör på
storskärm om torsdagarna 

Håll utkik i Badet på MFK, för här händer det nästan alltid nåt kul. Bland
annat spelade vi ”Ungersk pingis”, vilket ni ser på bilden till vänster.
Ovan ser vi Milo som satte rekord i att sitta på egenbyggt kaplatorn (1
timme och 20 minuter!) och Elias som satte nytt MFK-rekord genom att
jonglera med innebandyboll 16 gånger 

SVENSKA CUPEN. Nu har vi spelat färdigt första
turneringen. Alla lag spelade först ett gruppspel och
från gruppspelet gick alla lag vidare till slutspel. I
slutspelet var det jämna matcher rakt igenom. I
finalen krävdes det till och med förlängning i hela 6
minuter. Tillslut så kunde Bruno i 6:an/Örebro
överlista Isac i 6:an/Sundsvall och glädjen var total.
Extra plus till alla er som håller upp mungiporna även
när det inte går så bra. Grejer man kommer ihåg var
Ivars räddning på mållinjen, Victors nickmål, Tages
dribblingar, Gabriels grymma försvarsspel, Rezas
glädjehopp och den nästan hela tiden trevliga
stämningen.
PINGIS. Veckans pingisturnering var en väldigt svängig
tillställning där det bjöds på mycket bra pingis från alla
deltagare. Veckans vändning stod Viggo i klass 4 för
som vände ett underläge från 5-10 till vinst med 1210, grymt jobbat! Efter fem omgångar i
pingisturneringen är den sammanlagda ledaren Einar
klass 4 som har spelat en väldigt bra och jämnt pingis.
Vi hoppas att det fortsättningsvis blir lika bra och fler
deltagare i pingisturnering. Bra jobbat allihop!

/Peter, Babis & Linnéa

Nu närmar vi oss Kaktusvernissagen! Onsdagen den
5 oktober är datumet. Invigningstalare är Peter, det
blir bandklippning och allt.
Nu finns det mycket keramik som behöver putsas
och ”beskickas” så att det blir bränt.
Vårt nya tema är ”Lillskansen” som vi börjat på så
smått.
Välkommen ned och ta en titt!
Hälsar Anita

På bilden till höger ser vi Stella och Bianca som
passar på att rita när Ritidsklubben har öppet 

Snabba! med
Katt eller hund? HUND!!!
Sommar eller vinter? Vinter
Böcker eller film? Svårt… men jag tar böcker.
Vad gillar du bäst på MFK?
ALLT! Speciellt Linnéa förstås i personalen!
Har du någon okänd talang?
Jag är väldigt bra på Starwars-kunskap.

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

