Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Ritidsklubben och
vikfigurer

Pärlpyssel

Bakning

Origami

Stort fia med
knuff

Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

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

13.55 Spökbboll
Christopher
14.50 Fotboll
Christopher
15.40 Gymnastik
Sofia
16.30 Bomben
Sofia

16.00 Tennis
Olof

14.10 Driva
14.40 Innebandy
Babis
15.30 Handboll
16.20 Tennis
Peter

14.50 Fotboll 4-6
15.40
Fotbollstennis
16.20 Bågskytte
Peter

15.00 Handboll
15.40 Pinnboll
Peter
16.20 Fotboll
Babis

14.00 Dubbeldriva
14.50 Killerboll
15.40 Pinnboll
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

14.40 Fotboll
Peter
15.30 Dodgeball
16.00
Dubbeldriva
Babis

Sal 3

Sal 2

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

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

Här bjuder Tiger på ett av hans
favorit-mellis!
2 polarbröd
2 skivor ost
Pepparsalami
Salami
Parmesanost
Oregano örtsalt

Sportnytt:
Stort Grattis till Chelsea som till sist kunde avgöra i den sista omgången och placera sig i
toppen av tabellen. ligan har varit mycket jämn och vi har bjudits minnesvärda ögonblick som
Elis L. och Hugo W.s uppoffrande räddningar, Gideons smörpassningar, Mika och Alfreds
kämparglöd, Delinos kvicka fötter, Franks vänsterslägga, Davids “rabona”, Dans tunnel, Alvin
B.s hälräddning, Ja listan kan göras lång. Stort tack till alla som medvärkade detta år.
Äventyrsklubben:
På onsdag den 8/3 är äventyrklubben tillbaka. Hoppas ni haft ett härligt sportlov och är sugna
på mer äventyr när ni kommer tillbaka. Vi ses!

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
gånger på lovet. 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  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 blev det 

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

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!

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

Här får Fatih
en riktig
dunderkram av
ett gäng i
Guldgruvan
som kommer
att sakna
honom nu när
han ska
studera i vår!

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!

Namn: Alva H
Favoritfärg: Lila, blå, rosa, vit
Vilken är din favoritmaträtt?
Hamburgare, tacos, kinamat och thaimat
Fritidsintressen:
Gymnastik, rita, rida och makramé
Vad är det bästa med MMK?
Allt! Man kan göra så mycket och man får gott mellis.
Favoritgodis: Plockgodis
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Ta på
saker så att det blir is, eller kunna flyga
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då?
Att kunna prata med djur

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 

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.

