Aktiviteter på MFK
Hemvist

Sal 3

Sal 2

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Kalaha-turnering
15.35 Teater
(Linnéa)

Pingisturnering
(Babis)
15.10 Teater på
Minuten (Linnéa)

Biljardturnering
(Abbe)
Frågesport
(Istvan)
Dansklubben

15.25 Killerboll
Sofia
16.30 Plintar &
mattor
Christopher

14.55 The floor is
lava
15.40
Fotbollstennis
Jonas
16.30 Flaskskydd
Christopher

15.25 Lagboll
Babis
16.30 Tennis
Peter

15.10 Handbolls
Cup
15.40 Handbolls
Cup
16.30 Badminton
Peter

TORSDAG

Torsdagsklubben
15.30 (Mikaela)
Tvspelsturnering
(Peter)
15.20 Teater
(Linnéa)
14.35 Harry Potter 13.25
Jonas
Busungarna
15.40 Trampett 5- 14.00 Trampett
6:or
3-4:or
Jonas
Sofia
16.30 Skepp, land 14.50 Handboll
& hav
15.40
Sofia
Dubbeldriva
Christopher
16.30 Tennis
Jonas
14.55 Lagboll 6:or 13.45 Killerboll
Peter
14.50 Babis Lek
15.40 Dubbeldriva 15.40 Plintar &
Peter
Mattor
16.30 Ringar &
16.30 Badminon
Lianer
Babis
Babis

FREDAG
V.I.P.
Fredagsfilm
Glass

15.15 Fotboll
Christopher
16.00 Ringar &
lianer
Jonas

14.30 Dodgeball
Babis
15.15 Flaskskydd
Peter
16.00 Tennis
Babis

Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–16.45

Skapande

TEMADAG
14.00–17.00

SKROTSMYCKEN
14.00–17.00

KERAMIK
14.00–17.00

KERAMIK
13.15–17.00

TEMADAG
13.30–16.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut-17.15

Skolslut–16.40

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
16.00-17.00

14.00-15.30
13.30-15.30
(serveras till
mellanmålet)

Filmrummet
Datorer
&
Tv-spel
Mellanmål
Frukt

14.00-15.30
16.00-17.00

Nästa vecka är det torsdagsklubben igen, och vi startar kl. 15.30!
Då gör vi något kul ihop tycker jag!
Antingen kör vi maffia, lär oss göra smycken i makramé, stop motion-film eller något annat kul. Har ni
egna ideér på vad så säg gärna till mig, Mikaela, så försöker jag ordna det 
Ps. Ovan ser vi en bild från denna veckas torsdagsklubb då vi testade makramé.

BILJARD. Många 4:or är väldigt duktiga i biljard. Om någon skulle vilja vara med men är osäker på hur man
spelar kan man prata med Abbe. Biljard är kul!
Resultat 30/8
1 Hugo W
2 Filip
3:or Hugo E och Hans-Ove
GYMPASAL. Lagboll på schemat innebär att vi varierar mellan handboll och fotboll.
Handbolls-Cupen startar på tisdag. Lagen kommer att presenteras på måndag.
PINGIS. Återigen en väldigt bra och välspelad pingisturnering. Vi hade många jämna och bra matcher där
förra veckans vinnare Max i 6:an återigen blev segrare.
Stort grattis till Max och bra spelat samtliga som deltog i veckans pingisturnering!

Nästa vecka på onsdag är det dags för premiär av Dansklubben inne i Badet vid spegelväggen.
Danstimmen hålls av Laia och Mikaela och tillsammans lär vi oss nya danssteg och gör en koreografi
tillsammans. Vi ses då, start vid kl. 15.00!
Ps. På bilderna ser vi hur kul vi hade när vi körde ”Just Dance”.

Fokuserat i datorrummet.

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.

4:or
Tiger 4b
Mika 4b
Julia 4b
Alva W 4c
Nina 4c
Klara 4c
Emelie 4d
5:or
Leo LvR 5b
Emil 5c
Jens 5c

4:or
Alvin 4a
Juli 4b
Ebba 4b
5:or
Meja 5a
Naya 5b
Alicia 5b
6:or
Lovisa 6b
Maja 6b
Vega 6c
Iris 6c
Elsa 6c

Nu har allt kommit igång! Skrotsmycken och keramik.
Detta är inlagt på schemat. Det blev dock ett fel:
tisdagar är det skrotsmycken, onsdagar och torsdagar
är det keramik. Vårt tema ”moln” fortsätter vi med,
samt att skulptera träd i olika former med ståltråd och
gips. Några träd som ännu skall bli målade ser du på
bilden.
Skapande tar gärna emot sånt som du tycker är skrot
men som vi kan göra något av. Trasiga klockor,
kapsyler, kranar, burkar i plast och aluminium, trasiga
brödrostar med mera.
Hej från mig och välkommen att ha roligt på Skapande!

Äntligen har jag knåpat och knepat ihop två
teatergrupper! Jag hoppas nu att jag inte missat
någon och att alla fått en dag de kan. Om du
undrar över något kan du prata med mig, Linnéa,
eller Abbe.

Vi börjar redan nu i veckan!
Och vi ses i vårt nya teaterrum, som finns på
MMK, längst in 
Varmt välkomna!

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.

Verksamheten i Musiken utgår
från barnets önskemål och lust till
kreativitet. Genomgående är
verktygen lättlärda, och barnen
tar snabbt egna initiativ till låtar.

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.

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.
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.

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.

När vi spelar biljard eller pingis på
MFK brukar vi spela lite olika
varianter, och varje vecka har vi
deltävlingar i den stora
turneringen.
MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM

ÖPPETTIDER
MÅND. – TORSD: Skolslut – 17.30
FREDAG: Skolslut – 17.00

Besök gärna vår hemsida! www.mariafritidsklubb.se

