Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Ritidsklubb

Backgammon

Bakning

Bordshockey turnering

Musik-quiz

Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Sal 3

Sal 2

14.40 Skepp, land
& hav
Sofia
15.30 Trampett 46:or
Sofia
16.20 Harry Potter
Olof

14.15 Dubbeldriva
Olof
15.10 Tennis
Olof
15.40 Fortet
Sofia
16.30 Satsbräda
Sofia

16.00 Ringar &
Lianer
Sofia

13.55
Svanskull/kullekar
Sofia
14.50 Trampett 3:or
Sofia
15.40 Handboll
Olof
16.20 Bågskytte
Olof

16.00 Fritt m
boll
Olof

14.10 Driva
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Innebandy
16.20 Tennis
Peter

15.10 Dodgeball
15.40 Fotboll
16.20 Bågskytte
Peter

14.55
Dubbeldriva
15.40 Prickboll
Peter
16.20 Pricken
Babis

14.00 Dubbeldriva
14.50 Flaskskydd
15.40 Tärningen
16.20 Pricken
Babis

14.40 Fotboll
Peter
15.30 Killerboll
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

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–16.30

Tygstudion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Filmrummet

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Guldgruvan

Skolslut –
17.00

Skolslut - 17.00

Skolslut 16.45

Skolslut - 16.45

Skolslut – 16.45

FRAMSIDAN: Ni glömmer väl inte bort att Filmrummet finns? Boka en tid och gör en animerad film 

Det är inte långt kvar till halloween
och tygstudion har redan satt igång
med pysslet. Här ser vi Matilda, Karin
och Vasiliki visa upp sina verk. Wow!

Vi fortsätter med papier mache ballongerna denna vecka. Gör klart!
Fönsterfärgen har kommit så ni kan även hålla på med det mån, tis och
onsdag.
Jag har glaserat keramik stående samt mycket som är skröjbränt. Kom
och ta hand om detta, det har blivit så mycket så efter lovet måste jag
slänga det som stått här i över en månad. Kom ner och titta om du har
något här. Välkomna
//Kerstin

Franka har gjort Franka
kakor! 

Under tisdagen spelades det Dubbeldriva-cup i gympasalen. Tjugo barn ställde upp från
både MMK och MFK. Den 50 minuter långa kampen om att samla så mycket poäng som
möjligt blev en nagelbitande och svettig historia. Viktor från 4:an tillsammans med Sofie
från 5:an placerade sig i topp, tätt följda av Edvin G. från 5:an. Bäst från MMK blev
Hugo W., Frank och Loa.
Bra kämpat allihop och roligt att så många var med!
Vi ses nästa gång det nalkas Dubbeldriva-cup. Håll utkik!
Biljard
21 barn har än så länge varit med på våra torsdagsturneringar. Om du undrar vad vi
spelar så kör vi en variant på Eight ball fast med färre kulor. “Blomman” som den kallas
består av 3 helfärgade och 3 halvfärgade kulor och svarta kulan (8:an). Kom och testa!

Namn: Isadora
Favoritdjur: Hund
Favoritfärg: Blå
Vilken är din favoritmaträtt? Tacos
Fritidsintressen: Att dansa hiphop, jazzfunk och jazz.
Vad är det bästa med MMK? Aktiviteterna och att
man får välja vad man ska göra.
Favoritgodis: Vit choklad
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Att
kunna bli osynlig.
Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en
egen, vad skulle du bestämma då? Att det inte skulle
få vara krig.

Namn: Delino
Favoritdjur: Kanin och katt
Favoritfärg: Röd
Vilken är din favoritmaträtt? Pannkakor med sylt.
Fritidsintressen: Spela fotboll.
Vad är det bästa med MMK? Allt. Att vi får godsaker
på fredagar till exempel.
Favoritgodis: Fox-kola
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Att
vara snabbast i världen.
Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen,
vad skulle du bestämma då? Att man fick glass och
godis varje dag till lunch.

Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?
Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna
in sina värdesaker till personalen på MMK 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.

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, tygtrycka, färga,
väva, brodera, m.m.

Idrotten är en stor del av MMK.
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.

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

Vi har sju datorer med
internetuppkoppling och två 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.

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.

MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM

ÖPPETTIDER
MÅN – FRE:
Skolslut – 18.00

Besök gärna vår hemsida!
www.mariafritidsklubb.se

Om ni har behov av
morgonomsorg från klockan
06.30 eller omsorg fram till
klockan 18.30 – kontakta MMK.

