Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Ritidsklubben

Backgammon

Hemligt smaktest
med Alan och Dan

Röd dag = Stängt

LOVDAG
8.00-18.00

Frukt

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

14.40 Satsbräda
Sofia
15.30 Pinnboll
Sofia
16.20 Dubbeldriva
Olof

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

16.00 Harry
Potter
16.40 Badminton
Sofia/Olof

Sal 3

14.10 Killerboll
14.40 Fotboll
Babis

Sal 2

15.30
Fotbollstennis

15.00 Dodgeball
15.30 Handboll
Peter
16.20 Tennis
Babis

16.20 Tennis

Peter
Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

Skapande

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Tygstudion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Filmrummet

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Guldgruvan

Skolslut –
17.00

Skolslut - 17.00

Skolslut - 16.45

FRAMSIDAN: Vi har gjort egna badbollar! 

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

Alicia och Hedda O håller i hur du kan göra egna badbollar!
Recept:
2,5 dl bikarbonat
1,5 dl bakpulver
2 msk kokosolja
1-4 msk vatten (tills det blir bra konsistens)
Blanda bikarbonat och bakpulver väl.
Blanda sedan i kokosolja och färga
ev med karamellfärg, om du vill.
Häll i lite vatten i taget och blanda om tills du
har en konsistens som går att rulla.
Låt sedan torka innan du använder dem i ett varmt bad :)

Veckans mellistips kommer från Emilia!
Ingredienser:
Knäckebröd, paprika, tomat, gurka ,
oliver, fetaost, chorizo, philadelphiaost

Norah och Elsie
hjälper till att
ställa iordning
melliset, tack
så mycket!
Till höger ser vi
två konstnärer
som ritar 

Vecka 21
Vi fortsätter med gipsmasker måndag och tisdag. Onsdag fortsätter vi med att lacka godis.
Vecka 22
Inget tema. Bara göra klart, ta hem eller slänga.
Kerstin

Ni har väl inte glömt Tygstudions öppettider? Se
bilden ovan 
Till höger ser vi ett par målade vingar på en tröja.
Snyggt!

MMK OS: Andra OS-dagen gick av stapeln under tisdagseftermiddagen och det var dags för bågskyttarna att
ta plats. Spänningen var olidlig i de tre omgångar som var. Tre pilar för varje omgång och den totala poängen
av alla omgångar räknades. Det var jämnt mellan Lukas och Charlie B. från första stund och vi fick för första
gången en delad förstaplats då de båda hamnade på 79 poäng vardera. Tätt efter kom Elis H. på en
andraplats och trea kom Hugo W. Stort grattis och tack för en väl genomförd tävling!
För 5-kamparna var det också dags för bågskytte. Det gällde även där att skrapa ihop så mycket poäng som
möjligt av de tre omgångar som var. Alvin H. hade en mycket lyckad dag med sitt skytte. Gång på gång
prickade han 10-poängare och kunde hamna i topp i dagens tävling. Det är mycket jämt i den totala
poängställningen när det nu återstår påscurling och golf. På tisdag kör vi påscurling och veckan efter samma
dag avslutas det hela med golf. Än är inget klart och avslutningen kommer bli en riktig nagelbitare!
Poängställningen för 5-kamparna sitter uppe på anslagstavlan på MMK.

1. Chips eller ostbågar? Båda
2. Choklad eller lakrits? Lakrits
3. Hund eller katt? Hund
4. Pizza eller hamburgare? Pizza
5. Orm eller spindel? Spindel
6. Prickigt eller randigt? Prickigt
7. Sommar eller vinter? Vinter

1. Chips eller ostbågar? Båda
2. Choklad eller lakrits? Lakrits
3. Hund eller katt? Hund
4. Pizza eller hamburgare? Pizza
5. Orm eller spindel? Spindel
6. Prickigt eller randigt? Prickigt
7. Sommar eller vinter? Sommar

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.

