Höstlov på MFK

Utflykt

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Poängjakt i Tanto

Frisbeegolf

NINJA WARRIOR –
utmaning i
gympsalen

Skridskor på
Zinken

SPÖKJAKT

Biljard-kurs

Teater på minuten

Norsk karaoke
Sockerpasta

MARATONSTICKNING
Sagostund

MARATONSTICKNING
Sagostund

MARATONSTICKNING
Sagostund

ÖPPEN SCEN
15.00
Ritidsklubb delux
MARATONSTICKNING
Sagostund

MASKERAD
Ansiktsmålning
Designa pumpantävling

Köttbullar med
potatis och sås
Sallad, måltidsdryck,
knäckebröd

Lax, bulgur med
russin, creme
fraische-sås
Sallad,
måltidsdryck,
knäckebröd

Tacos
Sallad,
måltidsdryck,
knäckebröd

Pasta med
köttfärssås
Sallad,
måltidsdryck,
knäckebröd

Indisk gryta med
ris
Sallad,
måltidsdryck,
knäckebröd

Öppet hus på
Tele2Arena

Lov-kul

LUNCH
11.30

Fredagsfilm

Musiken

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

Till mellis:
Pannkakor
13.00-17.00

Skapande

Tema: Måleri
(bl.a.
filmjölksmåleri)

Tema: Måleri
(bl.a.
filmjölksmåleri)

Tema: Måleri
(bl.a.
filmjölksmåleri)

Tema: Måleri
(bl.a.
filmjölksmåleri)

Tema: Måleri
(bl.a.
filmjölksmåleri)

9.30 – 17.00

Gympasalen är öppen från 09.30-16.00 hela veckan.

På framsidan: Sylvia och Ronja bland löven på skolgården 

Nämen där går ju Rasmus och Milo! Eller vänta nu… är det
Milo och Rasmus? Eller vem är vem egentligen? Det blev
riktigt förvirrat när Milo och Rasmus bytte kläder 

Fredagen den 11 november klockan 15.15 är det dags för
Skapande-råd! Lista finns på Skapande, om du vill vara med och
påverka. Skriv upp dig vetja!
Tema: Gips och papier maché
Kom ihåg att jag städar på torkhyllorna för att vi ska få plats med
nya saker, så kom och ta hand om alla dina fina prylar. Och kom
ihåg att göra klart och ta hem din keramik också!
Välkommen till Skapande!
Hälsningar Anita

Sabina, Matilda och Agnes gillar
mellis! Ser ni hur starka de blivit? 

Idag är det premiär för Lara och Moas rapportering från vår verksamhet
på MFK! De kommer att skriva om allt möjligt som kan vara kul att läsa.
De börjar med personalintervjuer, och först ut är Sofia i köket.

Sofia är 38 år. Hon jobbar i köket på MFK, och hon älskar sitt jobb. Det bästa är när barnen gillar vad man tar
fram till mellis och när de är glada.
Vad skulle du vilja göra på ditt jobb om du fick ändra något?
Jag skulle vilja renovera köket och Badet på MFK.
Hur började du jobba på MFK?
Jag sökte jobb efter jag vart mammaledig MFK har då kommit upp som en möjlighet för mig
Info om Sofia
Sofia har en dotter som heter Ella, två katter som heter Alina och Amelie och en sambo som heter Mathias.
Visste du att…
Sofia är bra på att spela dataspel, kommer från Chile och har bott i Sverige i elva år. Hon kan spanska,
svenska och engelska och förstår italienska och franska.
Hon har en piercing under underläppen
och hon gillar svart.
Katt / Hund🐱
Äpple / Banan
(gillar grönt äpple med salt)
Pizza / Glass
Glass / Godis

TEXT OCH BILDER:
Lara och Moa

Sabina, Henry, Luka och Oskar hittade till biljardborden i
fredags. Skoj! 33 barn har deltagit än så länge, och en
turnering återstår innan vi gör ett uppehåll för höstlovet.
Resultat 21/10:
1. Isac F
2. Zeke
3:or Henry och Amir
På bilden ser vi en hoppande Sid som lånat med en hoppstylta
till skolgården 

Ingredienser: Rågkuse, smör, skinka.
Betyg: 2,5 av 5.
Kommentar: Jag känner mig nyttig när jag
äter den. En tips är att ta mycket pålägg!
Parmesan vid sidan om är gott-gott.

På bilden ser vi Ansel och Rasmus
som precis ska hugga in på vår
stora mellis-buffé 

Snabba! med
Katt eller hund? Hund
Sommar eller vinter? Sommar
Böcker eller film? Film
Vad gillar du bäst på MFK?
Svår fråga… jag gillar allting!
Något vi inte visste är att…
Jag är MFK-NYTT:s nya reporter!

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

