Höstlov på MMK

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.

FRAMSIDAN: Två människokompisar och en fågelkompis på skolgården 

Det är ständigt hög
mysfaktor på MMK! Många
hade med sina gosedjur till
gosedjursdagen, och på en
bild ser vi ett gäng i Lugna
rummet 

Hej alla barn!
Vi fortsätter med papier
maché-ballongerna denna
vecka – göra klart!
Fönsterfärgen har kommit, så
nu kan ni även göra det på
måndagar, tisdagar och
onsdagar.
Jag har glaserad 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 ned och titta
om Du har något här.
Välkommen ner!
Kerstin
Ps. Här är en bild från när vi
ritade på kaktusfesten 
Och en från vår ritidsklubb!

Missa inte SECRET DANCE COMPANY på lovet! Mikaela och Linnéa kör enkel dans som passar er alla 

Namn: Elvira
Favoritdjur: Katt
Favoritfärg: Grön
Vilken är din favoritmaträtt?
Vegetarisk schnitzel med pasta.
Fritidsintressen: Att sjunga och dansa och att vara med
kompisar och att mysa.
Favoritgodis: Choklad
Vad är det bästa med MMK?
Att alla är så trevliga.
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att kunna flyga.
Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen, vad
skulle du bestämma då?
Att de skulle vara fred på jorden.

Namn: Fred
Favoritdjur: Chiuaua
Favoritfärg: Röd
Vilken är din favoritmaträtt? Hamburgare med
pommes frites.
Fritidsintressen: Att vara på MMK och vara hemma och
spela och att spela Pokémon go.
Favoritgodis: Daim
Vad är det bästa med MMK?
Allting.
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att vara supersnabb.
Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen,
vad skulle du bestämma då?
Att det är fred på jorden.

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

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

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.

