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     Schedule of activities – Hawthorne Site Student Name:  
      SUNDAY             MONDAY              TUESDAY               WEDNESDAY              THURSDAY                FRIDAY                    SATURDAY 
Happy	  B-‐day	  Carlos!	  	  	  	  2	   3	   4	   Happy	  B-‐day	  Tommy!!!	  	  	  	  	  5	   6	   7	   1	  /	  8	  
	   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	  –	  	  

Math	  /	  Health	  /	  Fencing	  
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	  /	  Sign	  Language	  /	  
Badminton	  

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	  –	  	  

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

	  

	  

9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  
 

	  	  	  	  	   
	  

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

Girl	  scouts	  #16055	  visit	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

Math	  /	  Health	  /	  Fencing	  
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	  /	  Geography/	  Badminton	  
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	  –	  	  

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

	  

16	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  	   18	   19	  	   	  	  	  Open	  @	  12pm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	   21	   	  22	  

	  

Holiday	  Party	  
11:00	  am	  –	  3:00pm	  
*Potluck	  &	  gifts	  

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

THEME:	  FLANNEL	  DAY	  
3:00	  -‐4:00	  	  –	  X-‐MAS	  CARDS	  
4:00	  -‐	  4:30	  –	  SNACK	  
4:30	  –	  5:30	  –	  	  

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

THEME:	  ELF	  DAY	  
3:00	  -‐4:00	  	  –	  Show	  off	  best	  elf	  
4:00	  -‐	  4:30	  –	  SNACK	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Decorate	  cookies	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

THEME:	  UGLY	  SWEATER	  
3:00	  -‐4:00	  	  –	  Make	  snowflakes	  
4:00	  -‐	  4:30	  –	  SNACK	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Decorate	  cookies	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Garden	  

THEME:	  CRAZY	  HAT	  AND	  SOCK	  
3:00	  -‐4:00	  	  –	  	  
Make	  ginger	  bread	  house	  
4:00	  -‐	  4:30	  –	  SNACK	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Best	  house	  competition	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  /	  Water	  

THEME:	  HOLIDAY	  MOVIE	  
“Dress	  as	  your	  favorite	  holiday	  

character”	  
3:00	  -‐4:00	  	  –	  Cooking	  class	  
4:00	  -‐	  4:30	  –	  SNACK	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Sing	  songs	  

SPIRIT	  WEEK	  
	  

23 Open	  @	  12pm	  	  	  	  	  	  	  	  24	   25	   26	   27	   Happy	  B-‐day	  Haronie!!!	  	  	  	  	  28	   29	  
  

 
12:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  
2:30	  –	  3:00	  –	  Garden/Clean	  	  
3:00	  –	  5:00	  –	  

Prepare	  for	  the	  holidays	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Kinect	  (Dance)	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

Closed	  
Christmas	  Day	  

12:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

Make:	  Hot	  chocolate	  &	  cookies	  
4:30	  –	  5:30	  	  
Visit:Candy	  Cane	  Lane	  

@	  El	  Segundo	  

12:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
3:00	  –	  4:00	  –	  	  

Make:	  Hot	  chocolate	  &	  cookies	  
4:30	  –	  5:30	  	  
Visit	  :	  Santa’s	  village	  

@	  Torrance	  

12:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  

3:00	  –	  4:00	  –	  TBD	  

4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  

5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

30	   Open	  @	  12pm	  	  	  	  	  	  	  31	   Jan	  1st	  

	   	  

	  

	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  
2:30	  –	  3:00	  –	  Garden/Clean	  	  
3:00	  –	  5:00	  –	  
Theme:	  New	  year	  resolutions	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Kinect	  (Dance)	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  

Closed	  
New	  Years	  Day	  

	  

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	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mykie’s	  Café	  
Come by Friday mornings for  

Fresh baked goods and coffee.  
Hours: 8am - 10am. 
Location: Hawthorne, Ca. 
	  

       Mychal’s  Learning  Place 

Important	  Dates	  
• Dec	  16th:	  Holiday	  Party	  (11:00am	  –	  3:00pm)	  

• Dec	  20	  –	  Jan	  11th:	  Holiday	  Break	  (Open	  12-‐6)	  
*	  Request	  extra	  hours	  from	  Regional	  Center	  
	  


