Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Ritidsklubben och
vikfigurer

Pärlpyssel

Bakning

Stort Fia med knuff

Origami

Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

14.40 Pinnboll
Sofia
15.30 Trampett
3:or
Sofia
16.20 MMK Open
Olof

14.15 Dubbeldriva
Olof
14.50 Killerboll
Olof
15.40 Handboll
16.30 Dubbeldriva

16.00 Dans
16.40 Harry
Potter

13.55 Spökboll
14.50 MMK Open
15.40 Killerboll
Sofia
16.30 Trampett 46:or
Sofia

16.00
Dubbeldriva
Olof

14.10 Driva
14.40 Dodgeball
Babis

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

Sal 3

Sal 2

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

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

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 Guldgruvan finns det mycket att göra! Inte nog med tv-spel, pingis och biljard – det finns hockeyspel
ibland också! Pass på! 

Kan en ha för många
gosedjur? Svar nej!
Här ser vi Buster,
Olof, Torun och en hel
massa gosedjur 

Vi gjuter ljus måndag, tisdag och onsdag, och så
fortsätter vi även med papier maché-figurer till påsk.
Om man vill blir det ett ägg, en kyckling, hare eller
vad du nu kan tänka dig  Välkommen! /Kerstin

Här kommer Sarahs mellistips 
Ingredienserna till mackan kommer här:
Lingongrova
Avokado
Mozzarella
Fetaost
Tomat
Basilika

Ett ambitiöst gäng i Filmrummet 

Mys deluxe på MMK! Tv-spel i Guldgruvan
och fredagsfika i hemvisten 

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 på Youtube förresten om ni vill öva ännu mer! Kolla länken:
https://www.youtube.com/watch?v=ugWNOw-8_zw

Namn: Charley H.
Favoritfärg: Cyan. Det är en grönblå färg.
Vilken är din favoritmaträtt?
Lövbiff med örtsmör.
Fritidsintressen: Att spela killerboll.
Vad är det bästa med MMK?
Att det finns så mycket saker att göra.
Favoritgodis: Mintgodis med jordgubbsfyllning.
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att vara osynlig.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då?
Ett medicinskt läkemedel som gör så att man lever jättelänge.

Namn: Filip
Favoritfärg: Jag älskar alla färger.
Vilken är din favoritmaträtt?
Hamburgare eller Chicken Tikka Masala.
Fritidsintressen: Att spela fotboll.
Vad är det bästa med MMK?
Att man kan vara i gympasalarna och träna.
Favoritgodis: Choklad
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att kunna springa jättesnabbt.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då?
En tidsmaskin.

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.

