Aktiviteter på MFK
MÅNDAG
Hemvist

Sal 3

Sal 2

Musiken

14.40 Redskap
Sofia
15.30 Killerboll
Sofia
16.20 Pricken
Olof

14.10 Killerboll
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Pinnboll
16.20 Tennis
Peter

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Pingisturnering
(Babis)
Prisutdelning
15.00
Teater UPPSPEL
16.00 (Linnéa)

Mega-biljard

Jullov

Jullov

14.15 Dubbeldriva
Olof
15.00
Prisutdelning
MFK/MMK
Olof
15.20
PEPPARKAKSDRIV
A (SAL 2)
Sofia, Olof, Babis,
Peter
16.30 Badminton
Sofia
15.20
Pepparkaksdriva
15.40
Pepparkaksdriva
16.20 Pricken
Peter

16.00 Vi väljer
Sofia

13.30 Fotboll
14.30 Handboll
15.40
Fotbollstennis
16.20 Badminton

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

Stängt

Stängt

Stängt

Tyg-studion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Filmrummet
Datorer
&
Tv-spel
Mellanmål
Frukt

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

Skapande

14.00-15.30
16.00-17.00

Här ser vi när Sylvia har ett
lyckat Musikquiz på MMK.

Skapande önskar alla en härlig jul och got nytt år. Det har varit en rolig termin.
Mycket har vi gjort med teman, keramiken och annat pyssel. Många skratt har det
blivit!
Tusen tack till dig som tagit hit så mycket toarullar, korkar och trasiga saker. Allt
använder vi och det blir nya fina alster.
Hälsar Anita
Vi ses 2017!

JULLOVS-stängt på MFK (årskurs 4-6)
Under jullovet är MFK stängt för våra barn i åk. 4-6. Sista MFK-dagen är onsdag den 21 december. MFK
öppnar igen med en studiedag måndag den 9 januari med heldagsomsorg. Fr.o.m. skolstart tisdag den 10
januari är det full verksamhet på MFK igen.
Om ni har behov av omsorg den 9 januari anmäler ni det via studiedagsutskicket som gick ut till er
föräldrar söndag den 11 december. Sista dag att anmäla är måndag den 19 december. Har ni frågor eller
funderingar kring jullovet kan ni kontakta Abbe på 08-6750798 eller Kenneth på 08-6750797.
Mvh MFK

Cornelia, Rebecca, Hanna
och Maja provar den nya
iPaden i green screenstudion.

Missa inte sista teateruppspelet!
Det blir ”MONSTERINVASION” för
hela slanten! Nu på tisdag klockan
16 i aulan  Väkommen!
Ps. Bilden ser ni på framsidan!

Årets sista pingisturnering blev en av de bättre med många deltagare hela 15 stycken deltog, då vi
tidigare haft ca 7 st. Årets vinnare blev Einar i klass 4 som spelat en jämn och mycket bra pingis. Vi har
haft många deltagare som har utvecklats under året, men vi har framförallt haft väldigt roligt. Stort
grattis Einar! Och tack alla barn som deltagit mycket bra jobbat!
Julcupen i tennis blev en trevlig tillställning med bra spel och glada barn. Den som denna gång slutade
som segrare var Isac som besegrade Leo R i en jämn final. Jag vill också dela ut en stor applåd till alla som
deltog helt utan sura miner och med mungipor som pekade mer mot taket än mot golvet, skoj!
BILJARD. När denna tidning trycks selas sista turneringen för terminen. 39 barn har deltagit, men nästa
termin satsar vi på att gå över 50-strecket. Tack alla för era insatser!
På tisdag delar vi ut medaljer samt det åtråvärda ”Fair Play-priset”.

Tack för den här terminen!

Ett gäng från
musiken fixade
ihop ett
alternativt lussefirande och bjöd
på sköna toner
och
pepparkakor 

snabba! med
Fotboll eller handboll?
Fotboll
Pälsdjur eller insekter?
Pälsdjur
Sommar eller vinter?
Så svårt... sommar får det bli.
Bäst på Mfk?
Skapande
Något vi inte vet om dig?
Jag ska egentligen ha glasögonen men jag vägrar...

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

