Aktiviteter på MFK
Hemvist

Sal 3

Sal 2

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Teater 15.45
(Linnéa)
Just Dance

Pingisturnering
(Babis)
Dansklubben
Singstar
14.15 MMK OS
(Påscurling,
Sprint)
Olof
14.50 MMK OS
5kamp(Påscurling)
Olof
16.00 Fotboll
Christopher
16.30 Tennis
Christopher
15.05 Fotboll
15.40 Pinnboll
16.20 Badminton
Peter

Frågesport
(Istvan)

Röd dag = Stängt

Lovdag
Öppet 8.00-17.00

14.40 Satsbräda
Sofia
15.30 Pinnboll
Sofia
16.20 Dubbeldriva
Olof

14.10 Killerboll
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Fotbollstennis
16.20 Tennis
Peter

16.00 Harry
Potter
16.40 Badminton
Sofia/Olof

15.00 Dodgeball
15.30 Handboll
Peter
16.20 Tennis
Babis

Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

Skapande

TEMADAG
14.00–17.00

SKROTSMYCKEN
14.00–17.00

KERAMIK
14.00–17.00

Tyg-studion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Filmrummet
Datorer
&
Tv-spel
Mellanmål
Frukt

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

På framsidan: Lily gör en mur runt fontänen i vår borg 

09.30 Dubbeldriva
10.30 Killerboll
11.30 LUNCH
12.30 Fotboll
13.30 Ringar &
Lianer
14.30 Tennis
15.30 Vi väljer

I onsdags spelade vi en Dubbeldriva-cup. Det var deltagare från trean upp till sexan. Den
som klarade sig bäst var Elis i femman som skrapade ihop flest segrar. David H i fyran
kämpade som bara den men hade inte turen på sin sida. Elin i fyran hade några riktiga
kanonskott. Bra kämpat alla tappra DD-kämpar!
På bilderna ovan ser vi ett härligt gäng från veckans dans! Vi har verkligen börjat
utnyttja dansspegeln vid pingisborden  Nästa vecka dansar vi på tisdag, be there!

Nu är det bara att pyssla klart! Vi kommer att emaljera om vädret tillåter, för fönstret behöver vara öppet
under tiden vi gör det. Annars marmorerar vi, det är alltid roligt med fina papper :)
Den första juni är sista dagen för dig att vara på Skapande, så då måste du plocka hem allt. Lådorna och
skåpen skall tömmas, alla hus ska tas hem, och likaså på torkhyllorna. Det du inte tar hem slängs i soporna
så att vi kan börja om på nytt till hösten.
Tack för alla prylar vi fått till Skapande, och som vi gjort nya projekt och roliga saker utav.
Hälsningar från Anita

Skapanderåd 12 maj
Närvarande var Nova, Meja, Frida, Vanja, Hilda, Elsa och Anita.
1. Vad är bra med Skapande?
Att det finns mycket att göra, och att man bestämmer själv vad man vill göra. Alla är snälla mot varandra.
De teman som vi haft har varit jättebra, och keramiken har varit rolig. Och så alla trevliga skapar-personer!
2. Vad är mindre bra på Skapande?
Det är ont om förvaring. Penslarna tvättas inte alltid ordentligt av de som har använt. Det bankas, hamras
och låter lite för mycket.
3. Vilka regler är viktiga?
Att ha förkläde på sig. Tvätta penslar, plocka undan efter sig. Egen musik efter 15.30. Att man inte får
hamra flera timmar. Att vara trevliga och hjälpsamma mot varandra och inte svära så mycket.
4. Förslag till teman:
Spel, glass, stadstema, djur, mat, flygtema, färg, sport.

Carmen 5 A passar på att sy klart sin hjärt kudde som hon
inte hunnit med på syslöjden. Fotot är taget av Sevim på
Tygstudion 

Nu sjunger vi för full hals på MFK! Vi har nämligen plockat fram vårt karaoke, och det är många som vill
passa på att låta stämbanden jobba  Här ser vi två glada deltagare som ger järnet!

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

