Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Frågesport
(Istvan)
Teater 15.45
(Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
Teater 15.30
(Linnéa)

V.I.P.

Tvspelsturnering
(Peter)
Airhockeyturnering

Bakning
(Sofia)
Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50

14.40 Bomben
Sofia
15.30 Satsbräda 3:or
Sofia
16.20 Dubbeldriva
Olof

14.15 MMK
Handbolls Cup
Olof
15.10 MMK
Handbolls Cup
Olof
15.40 Killerboll
3:or
Sofia
16.30 Busungarna
Sofia
15.10 Fotboll
15.40 Basket
16.20 Bågskytte
Peter

(Linnéa)

Sal 3

Sal 2

14.10 Driva
14.40 Dodgeboll
Babis
15.30 Flaskskydd
16.20 Tennis
Peter

16.00 Inte nudda
mark
Sofia

13.55 Pinnboll
Sofia
14.50 Höjdhopp
Sofia
15.40 MMK
Handbolls Cup
Olof
16.20 Tennis
Olof

16.00 Pricken
Olof

14.55 Driva
15.40 Innebandy
Peter
16.20 Pricken
Babis

14.00
Dubbeldriva
14.50 Killerboll
15.40 Fotboll
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

14.40 Fotboll
Peter
15.30 Doppboll
16.00 Badminton
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: En härlig bild från snövädret häromveckan  Det var MÅNGA som passade på att
riktigt njuta av snön på skolgården!

v

Ovan ser ni ett glatt gäng som hänger i ”Badet”,
och nedan en bild från när Fredrik och Adam
bakade godsaker i köket 

Tema: JUL
22-24 är det dags för ljusstöpning på Skapande, och 28-30 november har vi tvålgjutning.
Nu är det slut på keramiken! Nu måste den fixas, annars kastas det till julstädet.
Skapande håller stängt från fredag den 16:e december, så hämta dina saker senast torsdagen den 15:e
december.
Hälsningar Anita

ANTECKNINGAR FRÅN SKAPANDERÅDET 11 NOVEMBER:
Närvarande: Vanja, Minna, Nelly, Elsa, Ella, Lovisa.
-

Bra att man kan pyssla med det mesta, och ta hem, och att alla får vara med varandra.
Det är lite trångt vissa dagar, så stolarna inte räcker till.
Det är dåligt att alla inte plockar undan efter sig.
Alla måste tvätta penslar och ha Skapanderockar på sig!
När det är stort tema med invigning får man bara vara med om man varit på temat.
Egen musik får man ha i det lilla rummet – fråga om dörren får stängas där!
Lista på tips och idéer.
Lista vid drejningen.
Ta aldrig saker som inte är dina.
Anita sätter upp regler på Skapandedörren.
Idéer på teman: Trä, medeltid, väsen, manga, tid och rum, himmel, Mexico, unicorn, fabriker,
påhittade djur, riktiga byggnader, smålandskap på träplattor, mönster, knasiga djur,
mustascher.

Sekreterare för mötet var Minna.
Nedan ser ni bilder på lite julpyssel,
bland annat kalendrar där det kan
läggas små presenter i 

Ovan ser ni laget ”Pajbullarna” som
mötte laget ”Pop Music” i den
oerhört roliga tävlingen ”Norsk
karaoke”. Det blev en jämn och rolig
omgång där resultatet blev
oavgjort!!! Till höger ser vi Ricky som
visar sin fina keramikskål som han
gjort i Skapande 

BILJARD. Jättekul att Carmen var med! Nu fick hon svårast tänkbara motstånd i första matchen i form av
Amir som toppar rankningar. Trots förlust – bra spelat Carmen!
Resultat 11/11
1. Zeke
2. Amir
3. Reza och Isac F.

Till höger ser vi ett glatt gäng
som sytt en Pikachu-mössa i
Tygstudion – passa på att boka
en tid du också 

Snabba! med
Katt eller hund? Hund
Sommar eller vinter? Sommar
Böcker eller film? Film såklart!
Vad gillar du bäst på MFK?
Gympasalen
Har du någon okänd talang?
Jag är riktigt bra på fotboll!

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

