


  Aktiviteter på MMK 

 

 

 

MÅNDAG 

 

TISDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

 

FREDAG 

 
Aktivitet 

 
Maria Ritidsklubb 

PREMIÄR! 

 
Pingisturnering 

(Jonas) 
Showgruppen 15.15 

 
Bakning på MMK 
Midnattslopps-
träning 15.30 

 
Biljard-turnering  

(Jonas) 
15.00  

 
Fredagsfilm 14.30 

 
Frukt 

 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

 
Ute på 
skol-

gården 

 

Utelek 

 

Utelek 

 

Utelek 

 

Utelek 

 

Utelek 

 
 

Sal 3 
 

14.50 Killerboll 3:or 
15.40 
Tjockmattsfotboll 
16.30 Bomben 

15.10 
Handboll/strafftur
nering 
15.50 Trampett 3-
4 
16.30 Fotboll 

16.10 Dubbeldriva 
3:or 
16.30 Badminton 

14.30 
Busungarna 3:or 
15.30 Trampett 
5-6 
16.20 Doppboll 

15.35 Killerpaint 
3-4 
16.10 Pinnboll 

 
Sal 2 

  

15.30 Tärningen 
16.30 Pricken 
  

13.00 Fotboll 
14.00 Killerboll 
14.55 Prickboll 
15.40 Bågskytte 
16.30 Driva 
 

13.30 Killerboll 
14.30 Dodgeball 
cup 
15.30 Dodgeball 
cup 
16.20 Dans 

13.30 Pinnboll 
14.30 Hit & Run 
15.15 
Fotbollstennis 
16.20 Ringar och 
lianer 
 

12.30 Fotboll 
13.50 Handboll 
14.40 Brännboll 
15.30 Dubbeldriva 
16.10 Tennis 
 

 
Musiken 

 
14.00–17.00 

 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
Skapande 

 

14.00–17.00 

 

 

14.00–17.00 

 

 

14.00–17.00 

 

14.00–17.00 

 

14.00–16.30 

 
Tyg-

studion 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Film-

rummet 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Guld-

gruvan 

 

Skolslut –  

17.00 

 

Skolslut - 17.00 

 

Skolslut - 16.45 

 

Skolslut - 16.45 

 

Skolslut – 16.45 

 



  

För att orka leka behöver vi äta – och därför är det tur 

att vi har ett så mumsigt mellis att plocka av   

Och ibland har vi något lite extra gott, som vi 

tillsammans bakar i köket. 

Här är Sixten, Arvid, Oscar och David som bakade 

kladdkaka i veckan!  

 

Hej föräldrar! 
Maja och Fabian på MMK här. Det är vi som 
håller i showgruppen! I förra veckans tidning 
stod det att vi kommer ha uppvisning i veckan 
som gick, men detta har ändrats. Vår nya tid för 
uppvisning är tisdagen den 7e juni kl. 15.15. 
Föräldrar, syskon och vänner är mycket 
välkomna att komma och titta då. Barnen ser 
mycket fram emot att visa upp sina nummer för 
er och vi hoppas att ni kan komma trots 
förvirringen kring datumen. Vi ses! 
/Maja & Fabian på MMK 

 

Hej!  

 

Nu närmar sig vårterminen sitt slut på Skapande!  

Denna vecka; gör klart, ta hem eller släng.  

Nästa vecka; gör klart, ta hem eller släng. 

Sedan; Ha en härlig sommar! 

Exempel på vad som finns kvar på Skapande; 

Keramik, sockermålningar, kartongbyggen, 

fönsterfärg, masker, mosaiktallrikar. Och töm era 

”privata” lådor. Sedan städar jag ur Skapande 

och slänger allt som lämnats kvar. 

Hälsningar Kerstin 

Totti tar det 

lugnt i Lugna 

Rummet. 

 



DANS I GYMPASALEN! 

 

Jajjemän, vi kör en repris även denna vecka så att ni som 

missade vår dans får en ny chans! Deltagarna i första omgången 

verkade nöjda, och vi hann både med lekar och att tillsammans 

skapa en enkel koreografi  

Mikaela och Linnéa 

 

Ps. Vi ser också en bild från vår sten- 

sax-påse-turnering häromveckan  

Två bilder, en på lite mellishäng och en på när Edwin 

flyttar pluppen på plupptavlan.  

 

 

 Nu är det dags att börja tömma era egna 

lådor på MMK, de som finns i korridoren.  

Ta en titt så att du inte glömmer att ta hem 

något viktigt  

 



  

Mycket kul kan vi göra i Tygstudion. Titta in du också om 

du inte redan gjort det  Bara några veckor kvar till 

sommarlovet nu, så passa på att ta tillvara på tiden!  

 

Mfk:s teatergrupper är klara med sina 

pjäser! Nu är det dags för de andra 

grupperna att visa upp… Peter Pan & 

Askungen! 

 

Dag? Måndag 30 maj  

TID? 16.30 

Plats? Aulan 

…på vårt sätt!  

 

Dag? Fredag 3 juni  

TID? 15.30 

Plats? Aulan 



Namn: Sonja 

Favoritdjur: Panda och ekorre! 

Favoritfärg: Mintgrön.  

Vilken är din favoritmaträtt? Hamburgare! 

Fritidsintressen: Fotboll, teater och scouterna. 

Vad är det bästa med MMK? Melliset!  

Favoritgodis: Saltlakrits och choklad!  

 

Om du fick ha en superkraft, vad skulle det vara? Att kunna 

flyga för att kunna kolla på den fina utsikten.  

 

Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen, vad 

skulle du bestämma då? Att killar och tjejer ska ha samma 

rätt att gå i hela världen.  

 

 

 

  

är att kläder ofta kommer bort, och om 

initialerna står inuti kläderna är det alltid 

lättare att hitta ägaren. 

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  

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.  

Namn: Tyra 

Favoritdjur: Hund och ekorre. 

Favoritfärg: Blå och turkos.  

Vilken är din favoritmaträtt? Kött och pommes frites.  

Fritidsintressen: Golf, handboll och åka skidor.  

Vad är det bästa med MMK? Alla roliga aktiviteter! 

Favoritgodis: Alla godisar är bra godisar! 

 

Om du fick ha en superkraft, vad skulle det vara? Att 

kunna flyga, för att det är coolt! 

 

Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen, 

vad skulle du bestämma då? Att tjejer och killar ska vara 

lika mycket värda!  

 



 

Besök gärna vår hemsida!  

www.mariafritidsklubb.se 

 

MFK (åk 4-6):  675 07 94 

MMK (åk 3):    675 07 93 

KONTOR:         675 07 90 

 

E-mail: 

mfk@mariafritidsklubb.se 

 

ÖPPETTIDER 

MÅN – FRE:  

Skolslut – 18.00 

Om ni har behov av 

morgonomsorg från klockan 

06.30 eller omsorg fram till 

klockan 18.30 – kontakta MMK.  

MARIA FRITIDSKLUBB 

RINGVÄGEN 23 

118 53 STOCKHOLM 

 

 

På Skapande erbjuder vi en 

lustfylld miljö, där barnen får 

möjlighet att använda och 

utveckla sin kreativitet och 

fantasi. 

 

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. 

 

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. 

 

Verksamheten i Musiken utgår 

från barnets önskemål och lust till 

kreativitet. Genomgående är 

verktygen lättlärda, och barnen 

tar snabbt egna initiativ till låtar. 

 

 

När vi spelar biljard eller pingis på 

MMK brukar vi spela lite olika 

varianter, och varje vecka har vi 

deltävlingar i den stora 

turneringen. 

 

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.  

 

Vi har sju datorer med 

internetuppkoppling och två tv-

spelskonsoller. 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. 

 

  

http://www.mariafritidsklubb.se/

