Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Frågesport
(Istvan)
Teater 15.45
(Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
Teater 15.30
(Linnéa)

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

Tvspelsturnering
(Peter)

Bakning
(Sofia)
Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50

14.40 Höjdhopp
Sofia
15.30 Trampett 3:or
Sofia
16.20 Pricken
Olof

14.15 Harry Potter
Olof
15.10 Tjockmatt
Fotboll
Olof
15.40 Trampett 46
Sofia
16.30 Busungarna
Sofia
15.10 Fotboll
15.40 Handboll
16.20 Dubbeldriva
Peter

(Linnéa)

Sal 3

14.10 Dubbeldriva
14.40 Flaskskydd
Babis
15.30 Handboll
16.20 Tennis
Peter

Sal 2

16.00 Inte nudda
mark
Sofia

14.55 Pinnboll
15.40 Innebandy
Peter
16.20 Pricken
Babis

13.55
Dubbeldriva 3-4
Sofia
14.50 Plintar &
mattor
Sofia
15.40 Hit & Run
Olof
16.20 Tennis
Olof
14.00 Driva
14.50 Killerboll
15.40 Fotboll
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

16.00 Bomben
Sofia

14.40 Fotboll
Peter
15.30 Dubbeldriva
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: Några av de färgglada målningar som gjordes i Skapande under lovet!

v

Om vi har roligt på teatern? Jo, ibland har vi det ganska så skoj, som på bilderna ovan till exempel när vi
körde impro-leken ”Liftaren” 
I alla grupper är vi nu snart klara med att repetera scenerna och ska då börja köra genomdrag, från
början till slut, så att allting faller på plats. Ibland kan det kännas lite tjatigt, men kom ihåg att snart är
det dags för uppspel!
Måndagsgruppens uppspel kommer att vara måndag 12 december klockan 16.15.
Tisdagsgruppens uppspel kommer att vara tisdag 20 december klockan 16.00.
Fredagsgruppens uppspel kommer att vara fredag 16 december klockan 16.15.
Har ni några frågor – fråga mig! Annars är det bara att fortsätta repa, förbereda oss och ha kul på vägen

/Linnéa

Filmrummet har filmrumsråd!
Kom och påverka framtiden för
filmrummet! Alla deltagare bjuds
dessutom på något smaskigt!

Tid: Torsdag 17/11 kl 15.00
Plats: Filmrummet på MFK
Välkomna!
Hälsningar från
Stefan i Filmrummet

Hej där!
Nytt på Tygstudion: Kassera inte dina jeans. Ta med dem hit istället så kan vi göra dem snyggt slitna 
(OBS : Du får inte ta med favoritbyxan!) Självklart provar vi olika lapptekniker också.
Julklappar! Dags att börja göra egna såklart! Vi matchar med Skapande som börjat med
adventskalendrar.
Sist men inte minst, glöm inte rådet på tisdag den 15:e november, klockan 15.15-15.45 på
Tygstudion. Skriv upp dig vetja! En överraskning utlovas… En riktig kul grej som du får chansen att
utforma.
Hälsningar Sevim

Här är två bilder från lovet som inte
fick plats i förra veckans tidning. Agnes,
Tilly och Fjodor som har blivit ganska
läskiga med hjälp av ansiktsmålning…
och nedan en makramé-krokodil
designad av Alvar! 

Här på MFK vet
barnen vad de
flesta av oss i
personalen gör,
men vad händer
egentligen i våra
liv utanför MFK?
Det funderade
Molly och Märta
på när de gjorde
den här
händelserika
teckningen 

TURNERING. På måndag kommer barnen kunna anmäla sig till en fotbollsturnering. Vi får se vilken liga det
blir den här gången. Kom gärna med förslag.
PINGIS. Efter en veckas uppehåll pågrund av höstlovet var vi åter igång med pingisturneringen denna vecka.
Veckas turnering var en av dem bättre vi haft sen vi startade, där det både bjöds på strålande pingis ,väldigt
jämna och spännande matcher. Bra jobbat!
BILJARD. Hoppas att ni alla är laddade när turneringen nu drar igång igen efter lovet!

Många fina teckningar gör vi på Ritidsklubben!
Alla får vara med förstås! Ovan ser vi en bild med
tema: Ritidsklubben, och en klassisk vikfigur 

Snabba! med
Katt eller hund? Hund
Sommar eller vinter? Sommar
Böcker eller film? Film
Vad gillar du bäst på MFK?
Att man får välja vad man vill
och personalen är grymt bra!
Har du någon okänd talang?
Att jag kan somna på tre sekunder!

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

