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               Schedule of activities – Hawthorne Site Quote:  “I think I can, I know I can” 

         SUNDAY                MONDAY                 TUESDAY                WEDNESDAY                THURSDAY                     FRIDAY                 SATURDAY 
4	   	  	  	  	  	  	  	  Program	  Closed	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	   6	   7	   1	  /	  8	   2	  /	  9	   3	  /10	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Happy	  B-‐day	  Billy!!	  	  	  	  	  	  	  
Happy	  B-‐day	  Fernando	  	  

Happy	  Birthday	  Isaac!	  	  	  	  	  	  	  !!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Disneyland	  trip	  
6:45am	  –	  6:30pm	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
1:30	  –	  2:00:	  Make	  smack	  
2:00	  -‐	  5:00	  –	  	  

Redondo	  beach	  pier	  
walk	  

5:00	  –	  6:00	  –	  Arrive	  back	  at	  
Mychal’s	  	  

12:00	  –	  1:15	  Arrival	  
1:30	  –	  2:00	  –	  Garden	  
(2:45	  –	  4:15)	  –	  Badminton	  	  

3:00	  –	  4:15	  –Group	  Rotations	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  Groups	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
1:30	  –	  2:00:	  Make	  smack	  
2:00	  -‐	  5:00	  –	  	  

Workout	  	  
@	  Polligow	  Park	  

5:00	  –	  6:00	  –	  Arrive	  back	  at	  Mychal’s	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
1:30	  –	  2:00	  –	  Clean	  GARDEN	  
2:00	  –	  4:15	  –	  

Group	  Rotations	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  Groups	  	  

5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  	  

	  

11	   12	   13	   14	   15	   Summer	  Ends	  	  	  	  	  	  	  	  16	   17	  

	  
	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
1:30	  –	  2:00:	  Make	  smack	  
2:00	  -‐	  5:00	  –	  	  

BBQ	  	  	  
@	  Polligow	  Park	  

5:00	  –	  6:00	  –	  Arrive	  back	  at	  
Mychal’s	  	  

12:00	  –	  1:00	  –	  Arrival	  
1:00	  –	  2:00	  –	  	  

LAX	  police	  department	  
Visits	  Mychal’s	  

3:00	  –	  5:00	  –	  Fencing	  
4:00	  –	  4:30	  	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:15	  Arrival	  
1:15	  –	  2:00	  –	  Garden	  
(2:45	  –	  4:15)	  –	  Badminton	  	  
3:00	  –	  4:15	  –	  

Group	  Rotations	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  Groups	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
1:30	  –	  5:30	  –	  	  

Sea	  Side	  Lagoon	  
*Bring	  $10	  for	  entrance	  and	  food	  

Checklist:	  -‐	  Chance	  of	  clothes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Towel.	  Hat,	  sandals	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Arrive	  back	  at	  Mychal’s	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
1:30	  –	  2:00	  –	  Clean	  GARDEN	  
2:00	  –	  4:15	  –	  

Group	  Rotations	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  Groups	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

	  	  

18	   19	  	   20	   21	  	   22	   23	   24	  
	   2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  

2:15	  –	  3:00	  –	  Music	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Kinect	  –	  Just	  dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Health	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Health	  /	  Math	  	  
(3:00	  –	  5:30)	  –	  Fencing	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Music	  
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	  	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout	  @	  the	  park	  
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	  
	  

MILE	  meeting	  
10am	  –	  12pm	  
@	  Hawthorne	  

Movie	  night	  
fundraiser	  	  
6:30	  –	  9:30pm	  

25 26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27	   28	   29	   30	   31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  

2:15	  –	  3:00	  –	  Art	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Kinect	  –	  Just	  dance	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Math	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Health	  /	  Math	  	  
(3:00	  –	  5:30)	  –	  Fencing	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Music	  
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	  	  

5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout@	  the	  park	  
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	  
	  

	  

	  Important	  Dates	  
Disneyland	  trip:	  August	  5th	  –	  Program	  closed	  
Seaside Lagoon: August	  15th,	  2019	  –	  Fee	  of	  $10	  
M.I.L.E Parent info meeting: Aug 24: 10am - 12pm  
Movie night fundraiser: Bumble bee movie @ Hawthorne 
                                    Entry fee $5 – RSVP by 8/16 
 

Disneyland	  Trip	  Info	  
Arrival	  to	  Mychal’s	  @	  6:45am	  
Departing	  Mychal’s	  @	  7:30am	  
Leaving	  Disneyland	  @	  5:00pm	  
Estimated	  arrival	  back	  to	  Mychal’s	  @	  6:00	  –	  6:30pm	  

	  

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 & coffee.  

Hours: 8am - 10am 
Location: Hawthorne Site 
	  

       Mychal’s  Learning  Place 


