Prisutdelning hade vi på MFK som
vanligt i slutet av terminen, och här
ser ni ett helt gäng glada pristagare
av medaljplatserna och de fina
”Fairplay”-priserna.

Uppdatering av vilka låtar som kommer med i vårt första Spotify-släpp!
Livet som falukorv (Whatever Kitten)
Alvin måste gå (Alvin och Fred)
Valfestivalen (Nina och Ivar)
Den här sommarn (Ivar och Emil)
P.S. Vad ska vi kalla albumet?
Kom gärna med förslag till Musik-Henrik!

Här ser vi några av medlemmarna i Humanity – låtinspelning på gång!

2017 års vinnare på MMK: William B, Meja, Tiger, Klara, David, Gideon. Med på bilden är även juryn
bestående av Naya och Meja från fyran!
I höst sparkar vi igång förfilmer på fredagar även på MFK 
Tack för alla fina filmstunder under året! Glad sommar önskar Stefan

Jag vill passa på att tacka samtliga kollegor,
barn och föräldrar för den tid jag fått
tillbringa på Mfk och Mmk. Det har varit
tillfredsställande, stimulerande och
utvecklande. En unik arbetsplats som jag
självklart kommer att sakna.
Mycket kärlek!
Mvh Sevim i Tygstudion

Jullov eller sommarlov?
Sommarlov
Dans eller sång?
Dans
Spindlar eller sniglar?
Sniglar
Vad gillar du bäst på Mfk?
Allt egentligen. Personalen är snäll, och man kan
göra så mycket olika aktiviteter.
Något vi inte vet om dig?
Jag kan vända ögonlocket ut&in och vifta på öronen.

önskar vi på Mfk!
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

