Aktiviteter på MFK
MÅNDAG
Hemvist

Teater 15.45
(Linnéa)

Sal 3

Sal 2

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Pingisturnering
(Babis)

Frågesport
(Istvan)

Tvspelsturnering
(Peter)
Torsdagsklubben
(Linnéa)
13.55 Spökbboll
Christopher
14.50 Fotboll
Christopher
15.40
Gymnastik
Sofia
16.30 Bomben
Sofia
14.00
Dubbeldriva
14.50 Killerboll
15.40 Pinnboll
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50

14.40 Satsbräda
Sofia
15.30 Dubbeldriva
Sofia
16.20 Harry Potter
Olof

14.15 Dubbeldriva
Olof
14.50 Fotboll 3:or
Olof
15.40 Killerboll
Christopher
16.30 Tennis
Christopher

16.00 Killerpaint
16.40 Pricken
Sofia/Olof

14.10 Driva
14.40 Innebandy
Babis

14.50 Fotboll 4-6
15.40
Fotbollstennis
16.20 Bågskytte
Peter

15.00 Handboll
15.40 Pinnboll
Peter
16.20 Fotboll
Babis

15.30 Handboll
16.20 Tennis
Peter

(Linnéa)

16.00 Tennis
Olof

14.40 Fotboll
Peter
15.30 Dodgeball
16.00 Dubbeldriva
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

Oj, vad mycket kul vi hann med på lovet! Bland annat frisbeegolf i Tanto – på framsidan ser vi när Frida kastar 

Måste det vara krångligt
och ta lång tid med
teater? Nej! Det
bestämmer vi att det
verkligen inte behöver
vara! Därför har vi nu
kört ”Teater på minuten”
två veckor i rad. Det går
helt enkelt ut på att vi gör
en väldigt kort
föreställning av en känd
berättelse, och sedan
turnerar vi med den i
verksamheterna på MFK
 Tro det eller ej – båda
grupperna körde
Askungen! Men ändå
blev det två helt olika
föreställningar 
Så kul! Ni är bäst!

VILKET GROOVE!
På lovet körde vi ”Just Dance” på storbild. Det går
helt enkelt ut på att dansa, dansa, dansa. Minst
sagt härlig stämning, och helt klart favoriten bland
lov-aktiviteterna!

Här spelas det frisbeegolf i
Tanto i det härliga vintervädret!
Hoppas ni vill följa med fler
gånger 

Kolla in körschemat om du ska vara med!
1. Ivar 3B: Welcome to the show
2. Elsa, Meja, Lovisa 4B: Du & jag
3. Victor 4C, Tiger 3B: Film
4. Ella 5C: Ghost
5. Carmen 5A, Sophie 4B: Stay
6. Ebba, Mika, Julie, Julia 3B: Can't stop the feeling
7. Ivar, Lara 6B: Careless whisper
8. Elsa, Meja, Lovisa 4B: Girls
9. Alvin, Fred 3A: Film
10. Oskar, Hannes, Love 4A: Basket case
11. Elsa 5C: A thousand years
12. Nina, Alva 3C: Du swipa höger
13. Lilly 4A, Lovisa 4C: Livet som en falukorv
14. Ivar, Alvin 3B: DJ pro
15. Agnes, Tilly, Matilda, Sabina, Alma 6B/6C: Shape of you
16. Mika, Julia, Frank 3B: Seven nation army
17. Anna 5B, Laura 5B: Side to side

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!

En dag på lovet gjorde vi en utflykt för att spela ”Blackminton” – det är alltså badminton, fast i mörker och med neonfärger!
Häftig upplevelse som inte är något vi gör varje dag direkt 

Enligt vår tradition hade vi den stora
Tårtbakartävlingen under lovet. Många
smaskiga och färgglada tårtor blev det och
många glada vinnare eftersom att två lag
korades när juryn inte kunde enas 
Eftersom att alla fick smaka på tårtan blev
ju också alla vinnare. Bilder på samtliga
tårtor kommer i nästa nummer!

Sista torsdagsklubben innan lovet
gjorde vi en stopmotion-film med
lera! Vi använde oss av en app
som är gratis att ladda ned till
smartphone eller surfplatta. Nu
ska vi bara fixa ljud och sedan blir
det premiär på storbild i ”Badet”


Väldigt skoj var det! Det blir
definivt en repris!

Pälsdjur eller insekter?
Pälsdjur såklart
Gympasalen eller filmrummet?
Ojojoj… Hm… Filmrummet kan man skapa i men man kan ju sporta i
gympasalen… Men jag tar filmrummet!
Lim eller tejp?
Lim, för jag brukar limma mina skor
Skateboard eller inlines?
Skämtar du?! Skateboard såklart!
Något vi inte vet om dig?
Min skateboard heter Bob. Jag har haft många, min första hette Leo.

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

