Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Ritidsklubben

Pärlpyssel

Vikfigurer

Stort Fia med knuff

Origami

Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Sal 3

Sal 2

14.40 Pinnboll
Sofia
15.30 Trampett
3:or
Sofia
16.20 Hit & Run
Olof

14.15 MMK Open
3:or
Olof
14.50 MMK Open
3:or
Olof
15.40 Handboll
16.30 Dubbeldriva

16.00 Dodgeboll
16.40 Harry
Potter
Sofia/Olof

13.55 Spökboll
14.50 Fotboll 3:or
15.40 Killerboll
Sofia
16.30 Trampett 46:or
Sofia

16.00
Dubbeldriva
Olof

14.10 Dubbeldriva
14.40 Pinnboll
Babis
15.30 Killerboll
16.20 Ringar &
Lianer
Christopher

14.50 Dans
Linnéa
15.40 Fotboll
16.20 Driva
Christopher

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

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

I guldgruvan hittar man nästan alltid
glada barn, här ser ni ett gäng 

Rekord på g i
hemvisten! William
och Theodor bygger
höga skapelser av
jengaklossar.

En rostad
special
2 polarbröd
(lätt rostade)
Lite, lite smör på
Gurka
Ost
Paprika

Här ser vi ett urplock bilder från vår Skapande-fest då vi
avslutade vårt race-tema 

På måndagen
ordnade några barn
ett musikquiz som
alla som ville fick
vara med på.
Väldigt kul tycker vi!

Sportnytt:
Anmälan sitter upp
för MMK open i
Tennis som startar
Tisdagen den 21/3. Vi
är nu uppe 22
deltagare! Härligt.
Äventyrsklubben:
Snö sist och nu
vårvärme, hoppas
det håller i sig tills på
onsdag när
Äventyrklubben
sticker ut. Håll utkik!

Missa inte nästa dansomgång i gympasalen! Denna vecka kör vi på tisdag klockan 15, och det blir samma
koreografi som sist. Alla är välkomna! Både du som missade sist och du som vill öva lite mer  På bilden ser ni
ett härligt gäng som var med. Woho!

Namn: Thea
Favoritfärg: Grön
Vilken är din favoritmaträtt? Våfflor och sushi.
Fritidsintressen: Dans och basket.
Vad är det bästa med MMK?
Att det är bra personal och man kan göra många
saker.
Favoritgodis: Torkad frukt.
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att bli osynlig.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det
vara då? En miljövänlig bil.

Namn: Emelie
Favoritfärg: Blå
Vilken är din favoritmaträtt? Sushi
Fritidsintressen: Skapande och guldgruvan.
Vad är det bästa med MMK? Att man kan lyssna på
musik, göra pärlplattor och sy.
Favoritgodis: Sura godisar.
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Att
kunna styra tiden så man t.ex. kan pausa tiden.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då?
En uppfinning som kan trolla fram pengar.

Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?
Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna
in sina värdesaker till personalen på MMK 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.

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.

