Aktiviteter på MFK
MÅNDAG
Hemvist

Teater 15.45
(Linnéa)
Just Dance

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Pingisturnering
(Babis)
V.I.P.

Frågesport
(Istvan)

Tvspelsturnering
Torsdagsklubben

Biljardturnering
(Abbe)
Fredagsfilm
Teater 15.50

16.00 Dans
16.40 Harry Potter

13.55 Spökboll
14.50 MMK
Open
15.40 Killerboll
Sofia
16.30 Trampett
4-6:or
Sofia

16.00 Dubbeldriva
Olof

15.05 Champions
League
15.40 Champions
League
16.20 Champions
League
Peter

15.00 Fotboll
Peter
15.40 Innebandy
Isabell
16.20 Badminton
Babis

14.00 Driva
14.50 Killerboll
15.40 Basket
16.20 Ringar &
Lianer
Babis

14.40 Dodgeball
Peter
15.30 Flaskskydd
16.00 Pricken
Babis

(Linnéa)

Sal 3

Sal 2

14.40 Pinnboll
14.15 Dubbeldriva
Sofia
Olof
15.30 Trampett 3:or 14.50 Killerboll
Sofia
Olof
16.20 MMK Open
15.40 Handboll
Olof
16.30 Dubbeldriva

14.10 Driva
14.40 Dodgeball
Babis
15.30 Handboll
16.20 Pilbåge
Peter

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

Valfestivalen går av stapeln nu på torsdag, kl 15:30 i aulan, välkomna!
Körschemat är:
1. Ivar 3B - Welcome to the Show (sång)
2. Rasmus, Maja, Ingrid 5B / 5C - Zombie (trummor, gitarr, sång)
3. Elsa, Meja, Lovisa 4B - Du & Jag (dans)
4. Victor, Tiger 4C / 3B - Film
5. Ella 5C - Ghost (gitarr, sång)
6. Isadora, Melina, Edit 3C - Break Free (dans)
7. Carmen, Sophie 5A / 4B - Stay (sång)
8. TROLLS (Ebba, Mika, Julie, Julia 4B) - Can´t Stop the Feeling (dans)
9. Elsa, Meja, Lovisa 4B - Girls (dans)
10. Alvin, Fred 3A - Film
11. Humanity (Oskar, Love, Hannes 4A) - Basket Case (trummor, gitarr, bas, sång)
12. Dance Sisters (Hedda O, Hedda R, Alicia 3C) - Lush Life (dans)
13. Whatever Kitten (Lilly, Lovisa, Bianca 4A / 4C) - Livet som Falukorv (sång)
14. JJM (Julia, Julie, Mika 3B) - Goliat (sång, dans)
15. Haircolors HC (Agnes, Tilly, Matilda, Sabina, Inez 6B / 6C) - Shape of You (gitarr, sång)
16. Nutellamackorna (Ivar, Alvin 3B) - DJpro (dj-set)
17. Julia, Mika, Ebba 3B - Älgarna Demonstrerar (trummor, gitarr, sång)
18. MFJ (Mika, Julie, Frank 3B) - Seven Nation Army (trumpet, gitarr, trummor)
19. Elsa 5C - A Thousand Years (sång)
20. Anna, Laura 5A / 5B - Side to Side (gymnastik, dans)
Med reservation för ändringar

I veckan var det premiär för oss att prova
vårt nya ”Just Dance”! Ett tv-spel som inte
är stillasittande ALLS! Kom och prova du
också, lär dig koreografier och ha kul med
dina kompisar 

Dags för PÅSKTEMA. Vi sysslar med allt som hör
påsken till! Det vill säga ljusgjutning, påskägg,
hönor, kycklingar och ännu mer.
Skapande behöver fortfarande 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 
På bilderna ser vi en kreativ Ricky som drejar, och tre glada
skapare som gjuter ljus.

Fyra MFK-barn som chillar i
sofforna på Loftet 

Dansen fortsätter i gympasalen! Vi körde andra omgången nu i veckan, då vi går igenom koreografi till versen.
I veckan blir det en sista chans att antingen repetera eller vara med från början och lära sig den, och veckan
efter det går vi vidare med koreografi till refrängen  Tjoho vad kul!
Tips!
Koreografin finns också på youtube förresten om ni vill öva ännu mer! Kolla länken:
https://www.youtube.com/watch?v=ugWNOw-8_zw

BILJARD. 25 nya deltagare denna termin – får vi se några nya ansikten nästa turnering? Välkomna! Biljard
är kul!

Vem har sagt att en inte kan ha film-mys på en torsdag? Vi bjöd våra 6:or på biokänsla i soff-rummet
med film och popcorn  Alla ni fyror och femmor som tyckte det var orättvist – kom ihåg att ni också
kommer gå i 6:an snart!

Sylvia och Frida spelar
klassiska spelet
”Labyrinten” på MFK



Insekter eller pälsdjur?
Pälsdjur
Saft eller varm choklad?
Saft
Fika eller mellis?
Fika
Skapande eller datarummet?
Den var svår... alltså jag tror jag tar Skapande.
En dator har man ju ändå hemma.
Dold talang?
Jag kan göra treklöver med tungan!

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

