Aktiviteter på MFK
MÅNDAG
Hemvist

Sal 3

Sal 2

Klask Cup 15.00
Teater 15.45
(Linnéa)
14.40 Satsbräda
Sofia
15.30 Gymnastik
Sofia
16.20 Pricken
Olof

14.10 Killerboll
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Pricken
16.20 Bågskytte
Peter

TISDAG

ONSDAG

Pingisturnering
(Babis)

Frågesport
(Istvan)
Teater på minuten
(Linnéa)

14.15 Trippeldriva
Olof
14.40 MMK
League
(Omgång 5)
Olof
15.40 Spökboll
Sofia
16.30 Plintar &
Mattor
Sofia
14.40 Innebandy
15.40 Handboll
16.20 Driva
Peter

16.00 Killerpaint
16.40 Ringar &
Lianer
Sofia

16.00 Killerboll
Peter
16.20 Pricken
Babis

TORSDAG

FREDAG

TvBiljardturnering
spelsturnering
(Abbe)
(Peter)
Fredagsfilm
Torsdagsklubben
Teater 15.50
(Linnéa)
(Linnéa)
13.55 Pinnboll
16.00 Vilken boll?
Sofia
Olof
14.50 Satsbräda
Sofia
15.40 MMK
League
(Omgång 6)
Olof
16.30 Tennis
Olof
14.00 Babis
Väljer
14.50
Fotbollstennis
15.40 Tärningen
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

14.40 Dodgeball
Peter
15.30 Fotboll
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

Tre härliga biljardspelare! Glöm inte bort att vi i personalen gärna lär er hur man spelar 

Såhär fina grejer blir det när kreativa barn varit på Skapande och drejat  På bilden ser ni Teo som är en
riktig stammis här, kul! Passa på du också när det är keramik-dagar.

Sällskapsspel eller datorspel?
Datorspel!
Smör eller pålägg?
Pålägg
Varmt eller kallt?
Varmt!
Bäst på MFK?
Datortiderna, jag älskar att spela Movie Star Planet och
Momio.
Det här visste ni inte om mig:
Jag kan få hjärnfrys av mjölk, UH!

Ovan ser vi en gammal bild från höstterminen
där Bianca, Lily och Mino fixar till
tidningslådorna  Och till vänster ser vi
Hannes som ritar något snyggt på
Ritidsklubben!

Vårt stora tema ”Racing” kommer att ha invigning 16 mars klockan 15.15. Tema ”svampskogen” håller på
ett tag till.
Skapande tar gärna emot småskrot då det börjar bli lite tunt till våra skrotsmycken. Gamla skor som vi
kan bygga om tar vi också gärna emot  Gummistövlar är perfekta att klippa och skära i!
Välkommen till Skapande! /Anita

Missa inte Klask Cup i ”Badet” på måndag klockan 15.00!

Under lovet är det semmeldagen, men eftersom att vi såklart vill bjuda alla er barn på en
god semla kommer vi att göra det en tisdag för tidigt, alltså nu på tisdag. Tjoho, vad festligt!

Snart dags för sportlov, och då kommer vi förstås att hitta på en massa skoj, bland annat:

Modevisning torsdagen 16 mars i samband med avslutningen för Stora och Lilla Skapandes tema
”Allt som rullar”. Alla är välkomna att delta! Vi visar upp accessoarer, kläder med mera som vi
tillverkat på Tygstudion. Hoppas du vill vara med!
Hälsningar Sevim

En helt vanlig torsdag på MFK  Det spelas
saxofon i musiken, tv-spel på loftet och i soffrummet håller ”Torsdagsklubben” till och gör
mandalas. Tjoho!

Här bakas det
mumsiga bakverk i
köket! Vill du också
baka? Skriv upp dig på
Bellas bagarlista 

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

