Aktiviteter på MFK
Hemvist

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Teater GENREP
15.45 (Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
Teater 15.30
(Linnéa)

Frågesport
(Istvan)

Tvspelsturnering
(Peter)

Bakning
(Sofia)
Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater GENREP
15.50 (Linnéa)
16.00 Pricken
Olof

Vernissage
15.00-17.00

Sal 3

Sal 2

14.40 Spökboll
Sofia
15.30 Trampett 3-4
Sofia
16.20 Dubbeldriva
Olof

14.10 Driva
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Pinnboll
16.20 Tennis
Peter

14.15
Fotbollstennis
Olof
15.10 Fotboll
Olof
15.40 Satsbräda
Sofia
16.30 Dubbeldriva
3:or
Sofia
15.10 Killerboll
15.40 Handboll
16.20 Badminton
Peter

16.00 Killerpaint
Sofia

15.40 Innebandy
Peter
16.20 Pricken
Babis

13.55 Bomben
Sofia
14.50 Trampett
5-6
Sofia
15.40 Hit & Run
Olof
16.20 Harry
Potter
Olof
14.00 Driva
14.50 Fotboll
15.40
Fotbollstennis
16.20 Badminton
Babis

14.40 Handboll
Peter
15.30 Dodgeball
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

Väldigt gott var det med smoothie! Och många glada barn blev det  Stort tack till Leo och Max som
hjälpte till att dela ut dem. PS. Om du vill hjälpa till vid våra överraskningar - säg till mig så skriver jag upp
er. Glöm inte att nästa vecka är det vernissage för serieteckningen på MFK :) Vi ses! /Sofia

Nu har vi gjort massor med fina tvålar! Härliga,
doftande julklappar blir det. Nästa vecka fortsätter
vi med annat julpyssel, och då glittrar vi lite extra.
Tänk på att det du har på torkhyllorna måste tas
hem. Lådorna får du ha saker i, om det ligger inuti
lådan. Ingenting får vara uppe på lådan, för då
kastas det till julstädet. Skåpen behöver inte
tömmas.
Varje dag till den 15:e december släcker vi ned ca
15.30 för att lyssna på radions julkalender
tillsammans 
/Anita

Teaterråd, torsdagen den 1 / 12
Vanja, Liv, Lovisa, Hilda, Iris, Meja, Tyra, Agnes, Elsa, Minna
- Det är roligt att ha Linnéa i teatern för att hon är snäll, rolig, bra på musik och kan spela gitarr.
- Ingen mer föräldraledighet för Linnéa tycker vi, hon ska vara på MFK
- Det är bra att vi i teatergrupperna får välja pjäs genom röstning – men hur ska vi göra för att ALLA ska
bli nöjda med vilken pjäs vi ska spela?
- Alla deltagare måste komma på repetitionerna, annars får man inte vara med längre.
- Vi ska fortsätta ha manus till teatern tycker vi!
- Ingen uppvärmning, man hinner inte med teatern.
- Lekar gör vi i början av terminen, men inte sista gångerna.
- Genomdrag av pjäsen tidigare för att lära oss scenordningen.
- Vore kul om vi fick önska vilka vi vill vara med i samma grupp.
- Mer förvaring i aulan! Där vi kan ha stor rekvisita och mer kläder.

Teateruppspel – DATUM
Snart är terminen slut, men först vill vi visa vad vi övat oss på i våra teatergrupper! Föräldrar,
släkt, och kompisar är välkomna till våra uppspel i första hand. Kan ni inte under uppspelet
är ni självklart välkomna på genrepet 
Måndagsgruppen/Müslifabriken: Genrep 5 december kl. 16, uppspel 12 december kl. 16.15
Tisdagsgruppen/Monsterinvasion: Genrep 13 december kl. 16, uppspel 20 december kl. 16
Fredagsgruppen/Plåster: Genrep 9 december kl. 16, uppspel 16 december kl. 16.15

I veckan drog vi
undan gardinerna
och dansade
framför spegeln i
Badet! Fartfyllt
och kul 
Nedan en
julpyssel-bild från
Tygstudion!

Missa inte VERNISSAGEN
som våra serietecknare
anordnar! 
MMK (3-4:ornas grupp):
Måndag 15-17
MFK (5-6:ornas grupp):
Tisdag 15-17

För att orka
leka måste vi äta!
Här ser vi hur starka
Tyra och Agnes blir av deras
dundermellis
som ni ser på bilden 
Vad är ditt favoritmellis?

BILJARD. Edvin U., Max M., Malkolm och Emil R. var nykomlingar som dök upp. Härligt! Frågan är om inte
Amir säkrade guldmedaljen genom ytterligare en turneringsvinst? Resultat 25/11: 1. Amir 2. David J.
3:or. Malkolm och Reza.

I veckan var det
dags för senaste
VIP-vinnaren att
bjuda några
kompisar på VIPmellis  Det ser
ni på bilden ovan!

snabba! med
Katt eller hund? Hund
Sommar eller vinter? Vinter
Böcker eller film? Film
Vad gillar du bäst på MFK?
Att man får spela, dator och annat.
Har du någon okänd talang?
Jag är bra på att sjunga!

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

