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

	  1	   2	   3	   4	   	  Happy	  B-‐day	  Emac!!	  	  	  	  	  	  	  5	   6	   7	  	  

	   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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

Closed	  
Fourth	  of	  July	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  

Bowling	  @	  1:30pm	  
FitOn	  @	  2-‐3pm	  
3:30	  –	  4:00	  –	  Prep	  Snack	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

Cabrillo	  Aqua	  
&	  Korean	  peace	  Bell	  
Leaving	  @	  2:30pm	  

	  

8	   9	   Happy	  B-‐day	  Jullianna!!	  	  	  	  	  	  	  10	   Fishing	  trip	  	  	  	  	  	  11	   12	   13	   Happy	  B-‐day	  Victor	  S!!	  	  	  	  	  14	  
 

	  	  
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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

The	  Broad	  
Leaving	  @	  2:30pm	  
Only	  Groups	  1	  &	  2	  

Leaving	  @	  11:45am	   12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  	  

Bowling	  @	  1:30pm	  
FitOn	  @	  2-‐3pm	  
3:30	  –	  4:00	  –	  Prep	  Snack	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

The	  Broad	  
Leaving	  @	  2:30pm	  
Only	  Groups	  3	  &	  4	  

	  

2:30	  –	  3:00	  –	  Head	  to	  Badminton	  

3:00	  –	  4:00	  –	  Badminton	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Back	  to	  site	  
4:30	  –	  5:00	  -‐	  Snack	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

15	   Happy	  B-‐day	  Henry!!	  	  	  	  16	  	   17	   18	  	   	  	  	  	  19	   20	   21	  
 

	  
	  

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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

The	  Automotive	  
Museum	  

Leaving	  @	  2:00pm	  

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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  

Bowling	  @	  1:30pm	  
FitOn	  @	  2-‐3pm	  
3:30	  –	  4:00	  –	  Prep	  Snack	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

El	  Dorado	  Park	  
Leaving	  @	  2:30pm	  

	  

22 	  23	   24	   25	   26	   27	   Happy	  B-‐day	  Robert!!	  	  	  	  	  	  	  28	  
  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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

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

Fun	  @	  Dockweiler	  
Beach	  

Leaving	  @	  2:30pm	  

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	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

Angels 
Baseball 

Game 
Leaving @ 11:30am 

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

Last	  Day	  of	  
Summer!!!	  

Culver	  City	  Visit	  

	  

29	   30	   31	   Important	  info	  
-‐ Fishing	  -‐	  Leaving	  @	  11:45am,	  Back	  by	  4:30pm	  
-‐ Bowling	  -‐	  Only	  for	  Special	  Olympics	  athletes	  	  
-‐	  	  	  	  	  Angles	  Game	  –	  Bring	  money	  for	  food	  
-‐	  	  	  	  Dockweiler	  Beach	  	  -‐	  We	  are	  not	  getting	  in	  the	  water.	  
-‐	  	  	  	  	  Sea	  Side	  Lagoon	  –	  Bring	  $8	  for	  entrance	  fee	  

	  

	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Groups	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  

Sea	  Side	  Lagoon	  
Leaving@2-‐5pm	  

Bring	  $8	  

	   	   	  

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	  

	  


