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
Dubbeldriva
Christopher
14.50 Fotboll
Christopher
15.40 Killerboll
Sofia
16.30 Trampett
4-6
Sofia
14.00
Dubbeldriva
14.50 Champions
League
15.40 Champions
League
16.20 Tennis
Babis

Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50

14.40 Pinnboll
Sofia
15.30 Trampett 3:or
Sofia
16.20 Pricken
Olof

14.15 Dodgeboll
3:or
Olof
14.50 Fotboll 3:or
Olof
15.40 Handboll
Christopher
16.30 Tennis
Christopher

16.00 Killerpaint
16.40 Dubbeldriva
Sofia/Olof

14.10 Driva
14.40 Fotboll
Babis

14.50 Champions
League
15.40 Champions
League
16.20 Dubbeldriva
Peter

15.00 Dans
(koreografi)
15.50 Innebandy
Peter
16.30 Pricken
Babis

15.30 Pinnboll
16.20 Tennis
Peter

(Linnéa)

16.00 Vilken boll?
Olof

14.40 Handboll
Peter
15.30 Dodgeball
16.00 Badminton
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 glada tv-spelare har kul på Loftet 

Vem har sagt att dataspel är ett
ensamt intresse? Här spelar vi
ihop! Här ser vi Hugo och Emil ha
kul på Loftet 

Läget i våra två teatergrupper är bra! Vi har repeterat
flera scener och bubblar av idéer 
Redan nu kan ni boka upp dessa datum i kalendern:
måndag 29 maj, klockan 16.15
fredag 2 juni, klockan 16.15
Då är det nämligen dags för oss att visa kompisar och
föräldrar hur resultatet blivit. Det blir skoj!
Ps. På bilden ser vi ett teatergäng bilda en mänsklig
maskin 

Kolla in det fantastiska skoberget
som avslutar sko-temat som vi
hade på lovet. Här nedan ser vi
Frida som sätter fast
hockeyspelarna på isberget 

Full fart i gympasalen! Har du koll på denna veckans program? Ta en titt i schemat så att du kommer ihåg dina favoriter 

Nu är ni många filmmakare på MFK! Och ni gör både legofilmer, filmer med whiteboarden och green
screen. Kul och kreativt!

Hej!
Denna vecka, torsdag 16/3, har
vi avslut på vårt tema RACE –
det rullar. Vi ställer ut allt samt
för de som vill vara med ordnas
det ett race. Vi som har varit
med på just det här temat är
välkomna 15.15.
På bilden ser vi Arvid som
precis har använt limpistolen 
Vi ses!

På sportlovet fanns möjlighet att följa med på Lillsveds gladiatorer och det tyckte alla medverkande var
jätteroligt! Två av grenarna som de fick testa på var hinderbana och gatuloppet. Det var inget lätt
motstånd, utan alla var tvungna att kämpa för att ta sig förbi gladiatorerna.

Champions League startar på tisdag. Var gärna i salen 5 minuter innan din match startar.

Äntligen dans!
Linnéa och Mikaela kommer att starta upp
dansen nu på onsdag, och vi inleder med
koreografi som vi lär er. Alla är välkomna
oavsett tidigare erfarenhet, och vi kommer att
köra samma koreografi flera gånger, så lär ni er
den inte första gången kan ni komma nästa
gång  Hoppas vi ses onsdag klockan 15 i sal 2!

Här är ALLA tårtor som bakades på lovet!

Ni har väl inte missat att vi har
flera nya, roliga sällskapsspel
på MFK? Flera är olika versioner
där vi ritar och gissar. Prova du
också! Vi i personalen spelar
gärna med er 

Eld eller vatten?
Vatten
Lakrits eller glass?
Glass!!! Lakrits är det värsta jag vet.
Bada eller sola?
Bada, jag är inget stort fan av att bara sitta stilla.
Gympasalen eller datarummet?
Gympasalen
Finns det något vi inte vet om dig?
Min absoluta favoriträtt är grilled sandwich with cheese. Den är
jättestor och jättegod och den har jag ätit i USA. Jag åker dit
ofta för jag är född där.

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

