Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Lovdag
Öppet 8.00-18.00

Röd dag = Stängt

Bakning

Ritidsklubb

Stort Fia med
knuff

Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Sal 3

Sal 2

09.30 Dubbeldriva
10.30 Killerboll
11.30 LUNCH
12.30 Ringar &
Lianer
13.30 Tennis
14.30 Lekar
15.30 Fritt M Boll

16.00 Harry
Potter
16.40
Dubbeldriva
Sofia/Olof

13.55 Pricken 3:or
Christopher
14.50 Fotboll 3:or
Christopher
15.40 Satsbräda
Sofia
16.20 Pinnboll
Sofia

16.00 Driva cup
för alla!
Olof

Se schema ovan

15.00 Skepp Hav
& Land
15.30 Handboll
Peter
16.20 Pricken
Babis

14.50 Babis Lek
Special-schema
Babis
15.40 Singoalla Driva
16.30 Tennis
Babis

Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–16.45

Skapande

Stängt

Stängt

Stängt

Tygstudion

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Filmrummet

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Guldgruvan

Skolslut - 16.45

Skolslut - 16.45

Skolslut – 16.45

PÅ FRAMSIDAN: Här är det några som passar på att vara i Skapande innan det stänger för sommarlovet 

Dags för vårt första låtsläpp på Spotify!
Dessa låtar kommer komma med på MFK:s Spotify-album för vårterminen 2017:
Livet som falukorv (Whatever Kitten)
Alvin måste gå (Alvin och Fred)
Valfestivalen (Nina och Ivar)
Dessa låtar kommer tyvärr inte att komma med:
Tre små grisar (saknar lapp från Sarah och Irma)
Den här sommarn (saknar lapp från Ivar)
Fest hela dan (saknar lapp från Hedda och Amanda)
Lonely (saknar lapp från Melina och Alva H)
Hammarbyhundar (saknar lapp från Gideon)
Imse vimse spindel 2.0 (saknar lapp från Isidor)
Detta trots att de är färdigställda, för vi har inte fått in godkännande från era föräldrar. Lämna in
godkännande-lapp fort om du vill få med din låt! Annars kan den släppas till nästa termin 
P.S. Vad ska vi kalla albumet?
Kom gärna med förslag till Musik-Henrik!

MMK-OS: 2017 ÅRS MMK-OS-VINNARE ÄR
ALVIN H!!!!! Med totalt 404 poäng i 5-kampen
blev Alvin H. OS-mästare på MMK. På
andraplats Ivar, som fick ihop 384 poäng och
på tredjeplats Frank som kom tätt bakom med
sina 380 poäng.
STORT GRATTIS! Och bra kämpat!

Här ser vi två kreativa
filmmakare i Filmrummet 

Mmk, Mfk – sex bokstäver blott
Snart går vi mot sommaren som
en sommarlåt
Fjärilar och humlor, bin i flock
Bara ben, och livet är så gott
Kärlek som bubblor till havs
Fortfarande inte klara med allt,
Men vad gör det i sommarkvällen

Noah Li
1. Chips eller ostbågar? Ostbågar
2. Choklad eller lakrits? Choklad
3. Hund eller katt? Katt
4. Pizza eller hamburgare? Båda
5. Orm eller spindel? Orm
6. Prickigt eller randigt? Randigt
7. Sommar eller vinter? Båda

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

Fred
1. Chips eller ostbågar? Chips
2. Choklad eller lakrits? Choklad
3. Hund eller katt? Hund
4. Pizza eller hamburgare? Hamburgare
5. Orm eller spindel? Orm
6. Prickigt eller randigt? Randigt
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.

