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     Schedule of activities – Hawthorne Site Student Name:  
         Sunday                 Monday                   Tuesday               Wednesday              Thursday                  Friday                      Saturday 

	   Happy	  B-‐day	  Natalie!!!	  	  	  	  1	   	  2	   3	   4	  	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  

1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

Universal	  Studios	  
Leaving	  @	  8am	  –	  6:pm	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  

1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

5	   6	   Happy	  B-‐day	  Angela!!!	  	  	  	  7	   8	   So	  Security	  Admin	  Meeting	  	  9	   10	   11	  
 

	  	  	  	  	   
	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  /	  
Badminton	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  

Bowling	  @	  1:30pm	  
(Special	  Olympics)	  

&	  
Trip:	  Polliwog	  Park	  
Leaving	  @	  3-‐5pm	  

5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

12	   13	  	   14	   15	  	   	  	  	  	  16	   Happy	  B-‐day	  Joseph!!!	  	  	  	  17	   18	  
 

	  
	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  

Trip:	  TBD	  
Leaving	  @	  2-‐5pm	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  

5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  
1:30	  –	  2:30	  –	  Open	  Mic	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  /	  Badminton	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  Groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  

Bowling	  @	  1:30pm	  
(Special	  Olympics)	  

&	  
Trip:	  Polliwog	  Park	  
Leaving	  @	  3-‐5pm	  

5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  1:30	  –	  Garden/Clean	  	  

Johnny	  Rockets	  
Bring	  $15.00	  for	  food	  
Leaving	  @	  1:30-‐5pm	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

19 	  20	   21	   22	   23	   24	   25	  

 Back to 
school  

ààààà 
2-6pm 

2:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  
2:30	  –	  3:00	  –	  Garden/Clean	  	  
3:00	  –	  5:00	  –	  

Art	  /	  Music	  /	  Performance	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Kinect	  (Dance)	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

Social	  /	  Geography	  /	  Health	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  
Cooking	  /	  Spanish/	  Geography	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Garden	  
3:00	  –	  3:30	  –	  Set	  up	  mats	  
3:30	  	  –	  4:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Workout	  w/	  Bino	  
5:00	  -‐	  5:30	  –	  Cool	  down	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up 

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  /	  Water	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

Science	  /	  Reading	  /	  Workout	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  
	  
	  
	  

26	   27	   Happy	  B-‐day	  Jasmine!!!	  	  	  	  28	   29	   30	   31	   	  

	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  
2:30	  –	  3:00	  –	  Garden/Clean	  	  
3:00	  –	  5:00	  –	  

Art	  /	  Music	  /	  Performance	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Kinect	  (Dance)	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

Social	  /	  Geography	  /	  Health	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  
Cooking	  /	  Spanish/	  Geography	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Garden	  
3:00	  –	  3:30	  –	  Set	  up	  mats	  
3:30	  	  –	  4:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Workout	  w/	  Bino	  
5:00	  -‐	  5:30	  –	  Cool	  down	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  /	  Water	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

Science	  /	  Reading	  /	  Workout	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

Hawthorne	  Office:	  (310)	  297	  –	  9333	  	  
Fax:	  (310)	  297	  –	  9343	  

Site	  Cell:	  (310)	  415	  –	  0731	  	  
Ed	  Lynch:	  (310)	  922	  –	  3032	  

Website:	  www.mychals.org	  
Email:	  David@mychals.org	  

	  

Summer	  schedule	  
	  -‐>	  	  Last	  Day	  of	  summer:	  August	  17th,	  2018	  (12-‐6pm)	  
	  -‐>	  	  	  First	  day	  of	  	  School:	  August	  20th,	  2018	  (2-‐6pm)	  

	  


