SPORTLOV på MFK
måndag
Lov-kul

FIFA 17
TURNERNG

Frisbeegolf i
Tanto 10.00

LOVKLUBBEN
(=Vi tänder ljus och
sätter på lugn
musik. Tar fram
Ritidsklubben,
makramé, origami,
hittar kreativa
mobil-appar
tillsammans.)

tisdag
Teater på
minuten
Blackminton
12.00-15.00

onsdag

torsdag

fredag

Femkamp i
Badet 10.00

Skridskor 10.00

Öppen Scen 11.00

LOVKLUBBEN

Tårtbakstävling
14.00

Lillsveds
gladiatorer
12.30-16.00

Singstar/Just
Dance

LOVKLUBBEN

LOVKLUBBEN

Meny

Pannkakor
med sylt och
grädde

Oxpytt med
rödbetor
Veg:
Rotfruktspytt

Pastasallad
med kyckling
och dressing
Veg:
Pastasallad
med qourn
och dressing

Taco-torsdag

Korv med bröd

Musik

Öppet 11.0017.00

Öppet 11.0017.00

Öppet 11.0017.00

Öppet 11.0017.00

Öppet 11.00-17.00

Skapande

Sko-tema
Öppet 09.0017.00

Sko-tema
Öppet 09.0017.00

Sko-tema
Öppet 09.0017.00

Sko-tema
Öppet 09.0017.00

Sko-tema
Öppet 09.00-17.00

Två servitörer och en VIP-vinnare som bjöds på lyxigt mellis som vinst 

Gymnastiksalen sportlov 2017
MÅNDAG

09.30
Dubbeldriva

TISDAG

09.30 Killerboll
PETER

OLOF
10.30 Fotboll
PETER

11.30
LUNCH
12.30
Bomben
SOFIA

13.30 DRIVA
CUP
CHRISTOPHER
& BABIS

10.30 Pinnboll
OLOF

11.30
LUNCH

09.30
Dubbeldriva
OLOF

11.30

11.30

LUNCH

13.30 Ringar &
Lianer
OLOF

13.30
Satsbräda
SOFIA

15.30 Vi väljer
OLOF

09.30
Killerpaint
SOFIA
10.30 Fotboll
BABIS

12.30 Fotboll
OLOF

14.30 Handboll
PETER

TORSDAG

10.30
Innebandy
PETER

12.30 Dodgeboll
PETER

15.00 Basket
BABIS

15.30 Tennis
PETER

ONSDAG

LUNCH
12.30 Plintar &
Mattor
SOFIA

13.30
HINDERBANAN
OLOF & SOFIA

14.30 Prickboll
15.00 Höjdhopp
BABIS
CHRISTOPHER
15.30
Bågskytte
OLOF

FREDAG

09.30 Dubbeldriva
BABIS
10.30 Harry Potter
OLOF

11.30
LUNCH
12.30 Fotboll
OLOF

13.30 Pricken
OLOF
14.30 Tennis
OLOF

15.30 Fritt M Boll
CHRISTOPHER
15.30 Bågskytte
CHRISTOPHER

Vi smygstartar med semlor på
MMK! Varför? Jo, för att självaste
fettisdagen är under sportlovet,
och då är ju inte alla barn här, så
vi passade på att ta tisdagen
innan istället för att alla skulle få
smaka på ett härligt bakverk 
Det verkade minst sagt
uppskattat!

Pälsdjur eller insekter?
Pälsdjur
Musiken eller Skapande?
Skapande
Lim eller tejp?
Tejp
Semla med vaniljkräm eller semla med mandelmassa?
Vaniljkräm helt klart
Något vi inte vet om dig?
Jag är bra på att spela trummor.

Det görs MYCKET fordon på Skapande just nu! Framförallt rullande fordon, men bland bilderna har också
Sylvia och hennes flygplan smugit sig in 

Efter åtta klarspelade pingisomgångar så har förra årets mästare dragit ifrån. Han har spelat en mycket bra
och jämn pingis men också utvecklats sen förra året. Han har också stött på mycket svårare motstånd
denna termin och haft väldigt jämna och spännande matcher mot Adrian, Adam, Nikolai, Alexander, Reza,
Rex och Viggo, samtliga har gjort det fantastiskt bra och utvecklats väldigt mycket. Vi vill också ge beröm till
de nya som vill testa på och vara med i turnering och gjort ett kanonjobb. Bra jobbat alla!

Andra träffen för Torsdagsklubben (som alla är välkomna att vara med i!) bestod av en massa
pappersvikning! Det är nämligen vad ”origami” betyder  Vi gjorde fåglar, lådor, koppar och
djur. Tjoho vad kul!

Du har väl inte missat att det nu blivit
ännu mysigare i soff-rummet med
kuddar och filtar? Ta en lugn stund,
lyssna på musik och läs en KP, eller
spela något på en av surfplattorna.
Nedan ser vi när Minna färdigställer de
sista kakorna inför Alla Hjärtans Dag då
vi förstås bjöd på lite extra gott 

Det här glada gänget
fick njuta av ett extra
fint mellis efter Mejas
vinst i VIP-tävlingen
senast. Lyxigt värre!

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

