Aktiviteter på MFK
MÅNDAG
Hemvist

Teater 15.45
(Linnéa)

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Pingisturnering
(Babis)

Frågesport
(Istvan)

Tvspelsturnering
Film för 6:or,
start ca 15.00

Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50

16.00 Dodgeboll
16.40 Harry
Potter
Sofia/Olof

13.55 Spökboll
14.50 Fotboll
3:or
15.40 Killerboll
Sofia
16.30 Trampett
4-6:or
Sofia

16.00 Dubbeldriva
Olof

15.00 Innebandy
Christopher
15.40 Basket-lekar
Isabell
16.20 Tennis
Babis

14.00 Driva
14.50 Champions
League
15.40 Champions
League
16.20 Pricken
Babis

14.40 Innebandy
Christopher
15.30 Pinnboll
16.00 Tennis
Babis

(Linnéa)

14.40 Pinnboll
14.15 MMK Open
Sofia
3:or
15.30 Trampett 3:or Olof
Sofia
14.50 MMK Open
16.20 Hit & Run
3:or
Olof
Olof
15.40 Handboll
16.30 Dubbeldriva
14.50 Dans
14.10 Dubbeldriva
Linnéa
14.40 Pinnboll
15.40 Fotboll
Babis

Sal 3

Sal 2

15.30 Killerboll
16.20 Ringar & Lianer
Christopher

16.20 Driva
Christopher

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

En härlig bild från vår Skapande-fest i veckan 

Här har vi ett
gäng som
spelar ihop i
vårt datarum 

Att filma med vår greenscreen innebär att filmen kan utspela sig varsomhelst i hela världen! Här ser vi
ett galet härligt gäng i filmrummet 

Hej!
Nu har det blivit dags att ta och fixa keramiken! Kom ihåg 
Dags för PÅSKTEMA. Allt som hör påsken till, det vill säga ljusgjutning, påskägg, hönor, kycklingar och så
vidare.
Skapande behöver lite glasburkar, småprylar till smyckesverkstaden, och garn. Det du tycker är skrot är guld
för oss – det gör vi något nytt och roligt av! Trasiga leksaker är ett bra exempel på sånt vi kan skapa av.
Här nedan ser vi förresten några bilder från vår härliga temafest i veckan  Till höger ser vi Ivar som är väldigt glad efter att ha
vunnit första pris i racet – hans bil åkte längst 

Mysigt värre
på Torsdagsklubben! Här
ritar vi manga
ihop 

Boka redan nu in onsdagen den 31 maj i kalendern. Då tänkte vi tacka er för alla
år på MFK genom att bjuda på något gott och ge er en present.
Mer information kommer senare… 
Hälsningar från oss på MFK
Ps. Nedan ser vi en härlig bild från hur det kan se ut i 6:ornas rum.

PINGIS
Veckans pingisturnering blev
en väldigt kort historia. Vi
hade bara fyra deltagare på
grund av att det samtidigt
spelades Champions League turnering i fotboll. Trots detta
– stort grattis till Adrian i 5:an
som vann sin andra
pingisturnering för året, och
tack er andra tre som deltog.
Grymt jobbat!

DANS
Till höger ser vi en bild på
några ur veckans dansgäng!
På tisdag 15.00 har ni chansen
att lära er om ni missade
senast, eller gå en gång till om
ni vill köra samma koreografi
igen 
Tips!
Koreografin finns också på youtube förresten om ni vill öva ännu mer!
Kolla länken: https://www.youtube.com/watch?v=ugWNOw-8_zw

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League nästa vecka ser ut såhär:

Tors 23 mars

15.15

Bayern M

Manchester C

Tors 23 mars

15.30

Paris

Real Madrid

Tors 23 mars

15.45

Manchester C Barcelona

Tors 23 mars

16.00

Dortmund Paris

BILJARD
Tyvärr går det inte att pussla ihop tider för att spela cupen i
biljardhallen. Vi kommer att spela på MFK istället. Jag återkommer om
tid. /Abbe

VECKANS TIPS: Basket
Missa inte Basket med Bella i Sal 2 på onsdag 

Här är ett gäng härliga bilder från vår tema-avslutning
på Skapande. Mycket rullande och bensintankande och
snygga, roliga, kreativa, snabba och galna fordon 

Ni har väl provat vårt nya spel ”Klask”? Det
är ett tips! Här spelar Lova och Arvid
”Klask” och ett gäng fyror spelar kort 

Eld eller vatten?
Eld
Lakrits eller glass?
Glass! Jag ogillar lakrits skarpt.
Bada eller sola?
Jag älskar att sola, men bada är också kul… men jag tar sola.
Gympasalen eller datarummet?
Gympasalen!!!
Finns det något vi inte vet om dig?
Jag är väldigt bra på matlagning, särskilt oxfilé med
bearnaisesås. Jag kan laga det helt själv.

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

