
 



  

Nu är det sommarlov, och vi på Mmk säger tack till alla 
barn, och hoppas ni får en riktigt härlig sommar.  
Kom gärna och hälsa på oss även när ni börjat på Mfk  
På bilderna ser ni showgruppen som hade uppvisning i 
veckan – succé såklart! 

  

 

Vi passar på att utnyttja all tid innan sommarlovet till att 
ha roligt på MMK  Och ett stort tack till er för den fina 
presenten till oss i personalen! Så fint!  

 



  

Sista veckan innan sommarlovet var det äntligen dags för prisutdelning. Turneringarna är nu avslutade och 
det var finalen i sista biljardturneringen som till slut avgjorde slutrankingen! Så här slutade rankingen i 
biljard och pingis: 
Biljard                              Pingis 
1. Einar                            1. Einar 
2. David J                         2. Peo 
3. Sofie                            3. David J 
Fair play: Jens                  Fair play: Arvid 
 

Grattis alla vinnare i vår filmtävling ”Den gyllene mustaschen”! 
Emil, Leo, David J, Einar, Ansel, Hannes, och Sofie.  

 

Tyvärr var inte Jens och Arvid närvarande 
vid prisutdelningen och syns därför inte 
på bilderna. Tack till alla 
turneringsdeltagare som gjort det här 
året fantastiskt roligt! Glad sommar! 



 

  

Lite bilder från när vi tog en liten 

utflykt till Tanto för att glassa i 

solen. Nu hoppas vi på fint väder 

så att ni kan glassa hela 

sommaren! 

 



 

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/

