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               Schedule of activities – Hawthorne Site Student Name:  
    SUNDAY               MONDAY                   TUESDAY                    WEDNESDAY                THURSDAY                 FRIDAY                 SATURDAY 

3	   	  	  4	   Happy	  B-‐day	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  5	   6	   7	   1	  /	  8	   	  2	  	  	  	  /	  	  	  9	  

	   2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Music	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  w/	  Hailey	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Kinect	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Math	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Health	  /	  Math	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Health	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  Practice	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  
	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
(2:45	  –	  4:15)	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  
3:00	  –	  4:15	  –	  Cooking	  /	  Photography	  /	  Art	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
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	  	  

Or	  

4:00	  –	  5:00	  –	  Performance	  Practice	  	  
5:00	  -‐	  5:30	  –	  Cool	  down	  

5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Reading	  /	  Workout	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Reading	  /Math	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  
	  

Where:	  Palos	  Verdes	  Bowl	  
Time:	  12	  –	  2pm	  

Cost:	  $100	  (2	  games	  per	  week)	  
Schedule:	  10	  weeks	  of	  bowling	  

Who:	  Anyone	  can	  register	  
RSVP:	  Info@mychals.org	  

10	   	  11	   12	   13	   Happy	  B-‐day	  Juanye	  	  	  	  	  14	   15	   16	  

	  

Day	  lights	  
savings	  

(1	  hour	  ahead)	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Art	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  w/	  Hailey	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Kinect	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Health	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Health	  /	  Math	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  Practice	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  

	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
(2:45	  –	  4:15)	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  

“Visitors	  from	  Japan”	  
3:00	  –	  4:00	  –	  Cooking	  /	  Origami	  /	  Music	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
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	  	  

Or	  

4:00	  –	  5:00	  –	  Performance	  Practice	  	  
5:00	  -‐	  5:30	  –	  Cool	  down	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Reading	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Reading	  /	  Math	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Workout	  /Math	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  

	  

St	  Patrick’s	  day	  	  	  	  17	   18	  	   19	   20	  	   21	   22	   	  23	  

	  
	  
	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Music	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  w/	  Hailey	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Kinect	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Math	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Health	  /	  Math	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Health	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  Performance	  Practice	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
(2:45	  –	  4:15)	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  
3:00	  –	  4:15	  –	  Cooking	  /	  Photography	  /	  Art	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
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	  	  

Or	  

4:00	  –	  5:00	  –	  Performance	  Practice	  	  
5:00	  -‐	  5:30	  –	  Cool	  down	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Reading	  /	  Workout	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Reading	  /Math	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  

	  

24	  /	  31 25	   26	   27	   Open	  @	  1:30	  pm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	   Open	  @	  12:00	  pm	  	  	  	  	  	  	  	  29	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  
 2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  

2:15	  –	  3:00	  –	  Art	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  w/	  Hailey	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Kinect	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Health	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Health	  /	  Math	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Music	  
(4:00	  –	  5:30)	  –	  Performance	  Practice	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  
	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
(2:45	  –	  4:15)	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  
3:00	  –	  4:15	  –	  Cooking	  /	  Photography	  /	  Art	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

1:30	  –	  2:00	  –	  Arrival	  
2:00	  –	  3:00	  –	  Set	  up	  mats	  /	  Stretch	  
3:30	  	  –	  4:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Workout	  w/	  Bino	  	  

Or	  

4:00	  –	  5:00	  –	  Performance	  Practice	  	  
5:00	  -‐	  5:30	  –	  Cool	  down	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  
	  

No	  School	  
Cesar	  Chavez	  Day	  

	  

	  Important	  Dates	  
Spring	  Break	  –	  March	  29	  –	  April	  5th:	  Open	  from	  12-‐6pm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Call	  Regional	  Center	  for	  extra	  hours	  if	  attending	  
Annual	  Luncheon	  –	  May	  4th:	  11:30am	  –	  3pm	  	  	  
Summer	  schedule	  –	  June	  12	  –	  Aug	  19,	  2019:	  Open	  from	  12-‐6pm	  

• Call	  Regional	  Center	  for	  extra	  hours	  if	  attending	  
	  

No	  School	  -‐	  March	  29	  
Are	  you	  attending?	  Let	  us	  know	  ahead	  of	  time	  

	  
	  

	  

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 


