Aktiviteter på MMK
Aktivitet

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Ritidsklubb

Pärlpyssel

Bakning

Julpyssel

Frågesport

VERNISSAGE
15-17
Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

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

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

Sal 3

Sal 2

14.10 Driva
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Pinnboll
16.20 Tennis
Peter

16.00 Killerpaint
Sofia

13.55 Bomben
Sofia
14.50 Trampett 5-6
Sofia
15.40 Hit & Run
Olof
16.20 Harry Potter
Olof

16.00 Pricken
Olof

15.40 Innebandy
Peter
16.20 Pricken
Babis

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

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–16.30

Tygstudion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Filmrummet

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Guldgruvan

Skolslut –
17.00

Skolslut - 17.00

Skolslut - 16.45

Skolslut - 16.45

Skolslut – 16.45

RADIOKALENDERN
Varje dag fram till jul på MMK kommer vi nu lyssna på årets Radiokalender, Lyckoborgen. Inne i Lugna
rummet. Tiden för detta kommer att vara 15.30. Var med du också 

Missa inte VERNISSAGEN
som våra serietecknare
anordnar! 
Förra veckan hade vi barnråd på Mmk i hemvisten. Det var sju
barn som kom och deltog och hjälpte till med att ge råd om hur
vi kan förbättra miljön, aktiviteter, regler, nya spel eller mellis
här hos oss.
Vi fick en massa bra tips bl.a. att de vill ha fler musikquiz eller
andra frågesporter, var försiktig om spelen vi har, nya
tuschpennor till ritlådan, tavla bredvid fönstren i hemvisten där
det är tomt m.m. Kul att ni är med och påverkar, och vi ska
försöka göra dessa saker så snart vi kan.
Hälsningar Ylva och Sara

MMK (3-4:ornas grupp):
Måndag 15-17
MFK (5-6:ornas grupp):
Tisdag 15-17

Jajjemän! Vi har såklart bakat pepparkakor på MMK  Här ser ni några av de glada bagarna!

Hej!
Här kommer planeringen för
veckorna fram till jullovet.
Vecka 49: Måndag – LERA .
Tisdag – Fredag: Julpyssel
Vecka 50: Julpyssel
Vecka 51: Stängt.
Glöm ej att ta hand om era
skapelser. Ta hem, släng eller
stoppa undan i era personliga
lådor. Jag måste städa inför
vårterminen, vilket innebär att
jag måste slänga.
Kerstin

Här ser vi några
bilder från
Guldgruvan,
Tygstudion och
hemvisten 

Sportnytt: Handbollsturneringen är nu avslutad. Efter mycket kamp, fina räddningar, snygga mål och fantastiska
spelsekvenser stod till slut IK Sture som segarare med Elis H., Leo W., Hektor och Frank i laget. Bra kämpat alla som
var med!
Nu står julen bakom hörnet och då är det dags för Pepparkaksdriva. Håll utkik efter speldatum 

Namn: Ebba
Favoritfärg: Neonfärger
Vilken är din favoritmaträtt? Sushi
Favoritfilm: Decendants
Fritidsintressen: Att spela handboll.
Vad är det bästa med MMK? Allt!
Favoritgodis: Choklad
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att kunna få slut på allt ont i världen.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det
vara då? En uppfinning som tar bort bomber.

Namn: David
Favoritfärg: Svart
Vilken är din favoritmaträtt? Thaimat, pad thai.
Fritidsintressen: Spela fotboll, tennis, basket och ska
börja på handboll.
Vad är det bästa med MMK? Att man kan göra det man
har lust med, att man kan göra vad man vill.
Favoritgodis: Vit choklad
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Jag
skulle vilja kunna skapa fred på jorden.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då?
En bil som går på vatten.

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
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.

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.

