Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Frågesport
(Istvan)
Teater 15.30
(Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
Teater 15.30
(Linnéa)

Oneball
(Istvan)
V.I.P. (Abbe)

Tvspelsturnering
(Peter)

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

14.40 Dubbeldriva
Olof
15.30 Bomben
Sofia
16.20 Tennis
Olof

Sal 3

14.10 Babis val
14.40 Tärningen
Babis
15.30 Fotboll
16.20 Pricken
Peter

Sal 2

14.15
Pricken/volleykick
Olof
15.10 Skepp land
& Hav
Sofia
15.40 Fotboll
Olof
16.30 Ringar &
lianer
Sofia
15.10 Dodgeball
15.40 Tennis
16.20 Dubbeldriva
Peter

16.00 Killerboll
Sofia

13.55 Inte nudda 16.00 Pinnboll
mark
Sofia
Sofia
14.50 Killerboll
Fatih
15.40 Trampett
Sofia
16.20 Badminton
Fatih

14.55 Handboll
15.40 Flaskskydd
Peter
16.20 Pricken
Babis

14.00
Dubbeldriva
14.50
Fotbollstennis
15.40 Flaskskydd
16.20
Dubbeldriva
Babis

14.40 Dodgeball
Peter
15.30 Fotboll
16.00 Tennis
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: Ansiktsmålning på Kaktusfesten! Alicia målar taggiga växter. I bakgrunden står Ida och Meja 

Vår kaktusutställning blev lyckad med
många nöjda, glada barn! Här får ni en riktig
bildbomb från festen 

Olika slags kul på Mfk; sällskapsspel och Tygstudion!
Elsa möter personal-Linnéa i en Stratego-match där Linnéa väldigt länge var säker på
vinst men där det visade sig att Elsas strategi funkade mycket bättre, då hon vann!
Ovan ser vi Erica som experimenterar med magneterna och nålarna på Tygstudion.

För att det ska bli lugnare vid melliset är det från och med nu
mobilfritt i ”mellisrummet” fram till 15.30. Som vanligt är det
mobilfritt oavsett vart du äter mellis, men i detta rum gäller
det oavsett vad du gör fram till 15.30. För ett lugnare mellis 

Den här terminen har vi tre härliga teatergrupper! Viktigt
att komma ihåg är att det inte är okej att skippa teatern
annat än vid sjukdom eller undantagsfall, för att vi ska
hinna repetera tillsammans. Dessa är med i grupperna:
Måndag: Sonja, Meja H, Elsa (4:an), Tyra, Stella, Lovisa, Ella,
Elsa (5:an), Liv, Vanja, Minna. Tisdag: Alicia, Carla, Meja F,
Lovisa, Agnes, Märta, Maja, Hanna, Vega. Fredag: Lovisa,
Hilda, Agnes, Iris, Magnolia, Ivar, Fjodor, Agnes.

Tack för en fin kaktusfest!
Nytt tema efter önskemål på Skapande blir:
djur! På och av flaskor, vi gipsar och modellerar
i lera eller i papier maché.
Jag måste få lite mer plats på keramikhyllorna,
så görs det inte iordning så kastas det som är
kvar till höstlovet…
Du vet väl om att det är du själv som måste
putsa, ”beskicka”, ditt föremål för att jag ska
kunna bränna det.
Hej på ett tag!
Anita

Årets sexor gillar musik! Ovan ser vi ett helt
gäng som knåpar ihop en Spotify-lista som
vi kommer spela i ”Badet” ibland, och till
vänster två riktiga stammisar i Musiken:
Fjodor och Ivar. Härligt!

Handboll
Höstcupen spelades i veckan. Vi bjöds på riktigt finlir och en hel del
kampvilja. Laget som stod som segrare tillslut var HK Champion med
Josefin 6b som lagkapten. Turneringens tuffing var nog Rebecca 5b som
inte flyttar på sig för någon. Adrian 5b fintade och trollade in en del mål.
Einar 4b är kanske en blivande stormålvakt. Bra spelat alla som var med.
Extra skoj att mungiporna pekar oftare upp än ned 
Pingis
Veckans pingisturnering var återigen mycket bra, där vi denna vecka fick
en ny vinnare. Isac i klass 6 slog den hittills obesegrade Einar i klass 4 i en
mycket spännande finalmatch. Mycket bra jobbat av alla deltagare!
Biljard
Nya deltagare igen! Marcus, David H. och Max välkomnas in i
turneringen. 6:orna börjar visa klass och knep tre av semifinalplatserna.
Hjalmar i 4:an var den som knep den 4:e. Snyggt! 1. Amir 2. Zeke 3:or
Hjalmar och Isac F.
Peter, Babis och Abbe

Starka känslor när Moa och Lara möts i
en tv-spelsmatch på storbild 

Ronja och Sylvia ser
minst sagt finurliga
ut… kanske för att de
sitter och knåpar ihop
en skattkarta!

Snabba! med
Katt eller hund? Hund
Sommar eller vinter? Vinter, för då kan man
spela bandy!
Böcker eller film? Film
Vad gillar du bäst på MFK?
Linnéa i personalen, för att hon är bäst!
Har du någon okänd talang?
Jag är extremt bra på att skrämmas…

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

