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

Kolla vilken häftig bild vi fick till när Äventyrsklubben var på utflykt sist 

Full fart i filmrummet! Det animeras, filmas i
green screen och klipps ihop till färdiga
filmer  Har du inte bokat en tid tidigare är
det dags att passa på!

Ovan ser vi ett gäng bagare som
ser mycket nöjda ut över
resultatet efter deras hårda
arbete, och till höger ser vi en
bild från Sevim i Tygstudion på
två glada kreatörer 

Äventyrsklubben tog vara på snön som hade fallit över oss och gick ut i Tanto för att åka lite kälkmadrass och
stjärtlapp. Det byggdes även ett litet hopp som det sattes längdrekord på.

Välkomna tillbaks efter ett härligt sportlov!
Nu är lovet slut men gympasalen sportar vidare och det vankas turnering i form av rack och boll… Håll utkik!

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!

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.

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. Det är MFK:s barn som arrangerar och vi som har
varit med på just det här temat är välkomna ned 15.15.
Vi ses! /Kerstin

Namn: Alicia U
Favoritfärg: svart, vit, rosa, turkosblå
Vilken är din favoritmaträtt? pizza, thaimat och
kyckling med pasta penne
Fritidsintressen: hiphopdans, bodyflight, tivoli och
vattenland
Vad är det bästa med MMK? Att det finns mycket kul
att göra, och gympasalen.
Favoritgodis: lakrits, sura godisar, choklad
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Att
kunna flyga.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara
då? En surfingbräda som kan flyga i luften.

Namn: Hedda R
Favoritfärg: Rosa, lila, blå och alla andra
Vilken är din favoritmaträtt? Tacos, pizza och sushi
Fritidsintressen: hiphopdans, gå ut med min hund
Vad är det bästa med MMK? Alla aktiviteter!
Favoritgodis: choklad och nötter
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Att kunna
lyfta vad jag vill genom att peka på det.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då? Att
göra en maskin så man kan läsa andras tankar.

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.

