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Schedule of activities – Hawthorne Site  Quote:  Give	  thanks	  not	  just	  on	  Thanksgiving	  Day,	  but	  every	  day	  of	  your	  life.	  Appreciate	  and	  never	  take	  for	  granted	  all	  that	  you	  have.	  

       SUNDAY                  MONDAY                   TUESDAY              WEDNESDAY               THURSDAY                  FRIDAY                    SATURDAY 
	  3	   Happy	  B-‐day	  Annie!!!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   5	   6	   7	   1/8	   Happy	  B-‐day	  Gabe!	  	  	  	  	  2/9	  

	   2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Art	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  game	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  
	  
*Thrift	  Shop	  	  

	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Health	  	  
3:15	  –	  4:00	  –	  	  
Health	  /Math/Photo/Fencing	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Fencing	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up 	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:45	  –	  4:15	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  
3:00	  –	  4:15	  –	  
Cooking	  /	  Cheerleading	  /	  Sign	  Lang	  

4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  
3:00	  –	  3:30	  –	  Set	  up	  mats	  
3:30	  	  –	  4:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:00	  –	  	  
Workout	  w/	  Bino	  &	  Art	  w/	  Pablo	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  
	  
*Laundry	  Day	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout	  @	  the	  park	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Reading	  /	  Workout	  	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Reading	  /	  Performance	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  	  

	  
	  

The	  Lion	  King	  Practice	  
11:30am	  -‐	  2:30pm	  	  

MILE	  program	  	  
8:30am	  –	  4:00pm	  

10	   Veterans	  Day	  Happy	  B-‐day	  Darius!	  	  	  11	   	  	  Happy	  B-‐day	  Citlali!	  	  12	   13	   14	   15	   16	  
 

Low signups  
will cause 
program to  

          close       à 

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Art	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  game	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  
*Thrift	  Shop	  canceled	  

	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Health	  	  
3:15	  –	  4:00	  –	  	  
Health	  /Math/Photo/Fencing	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Fencing	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:45	  –	  4:15	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  
3:00	  –	  4:15	  –	  
Cooking	  /	  Cheerleading	  /	  Sign	  Lang	  

4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  
3:00	  –	  3:30	  –	  Set	  up	  mats	  
3:30	  	  –	  4:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:00	  –	  	  
Workout	  w/	  Bino	  &	  Art	  w/	  Pablo	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  
*Laundry	  Day	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout	  @	  the	  park	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Reading	  /	  Workout	  	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Reading	  /	  Performance	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

The	  Lion	  King	  Practice	  
11:30am	  -‐	  2:30pm	  	  

	  

	  	  17	   18	   19	   20	  	   	  21	   	  	  	  Annual	  Art	  Show	  	  	  	  	  	  	  22	   	  	  	  	  	  	  Annual	  Art	  Show	  	  	  	  	  	  	  23	  
	   2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  /	  Garden	  

2:15	  –	  3:00	  –	  Art	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Music	  	  /	  Art	  	  
4:00	  –	  5:00	  –	  Art	  /	  Music	  
5:15	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  game	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  
*Thrift	  Shop	  	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Health	  	  
3:15	  –	  4:00	  –	  	  
Health	  /Math/Photo/Fencing	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:15	  –	  Math	  /	  Fencing	  
5:30	  –	  5:30	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  2:30	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:45	  –	  4:15	  –	  Badminton	  (Small	  group)	  
3:00	  –	  4:15	  –	  
Cooking	  /	  Cheerleading	  /	  Sign	  Lang	  

4:30	  –	  5:00	  –	  Snack	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Group	  discussion	  	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

2:00	  –	  3:00	  –	  Arrival	  
3:00	  –	  3:30	  –	  Set	  up	  mats	  
3:30	  	  –	  4:00	  –	  Snack	  
4:00	  –	  5:00	  –	  	  
Workout	  w/	  Bino	  &	  Art	  w/	  Pablo	  
5:30	  -‐	  6:00	  –	  Clean	  up	  
*Laundry	  Day	  

2:00	  –	  2:15	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:15	  –	  3:00	  –	  Workout	  @	  the	  park	  
3:15	  –	  4:00	  –	  Reading	  /	  Workout	  	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Reading	  /	  Performance	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

The	  Lion	  King	  Practice	  
11:30am	  -‐	  2:30pm	  	  

MILE	  program	  	  
8:30am	  –	  4:00pm	  

Happy	  B-‐day	  Aliya!	  24 25	   26	   27	   28	   29	   30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

 
 

Thanksgiving 
Break: 

Date: 25th – 27th 
Time: 12pm–6pm 

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  /	  Garden	  
2:00	  –	  3:00	  –	  Art	  /	  Music	  /	  Performance	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  groups	  
5:00	  –	  5:30	  –	  Just	  Dance	  game	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  
*Thrift	  Shop	  canceled	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Arrival	  
2:00	  –	  4:00	  –	  	  

Math	  /	  Health	  /	  Fencing	  
4:00	  –	  4:30	  –	  Snack	  
4:30	  –	  5:00	  –	  Back	  to	  groups	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  
	  

12:00	  –	  1:30	  –	  Garden	  /	  Groups	  
2:00	  –	  3:30	  –	  Cooking	  class	  
3:30	  –	  4:30	  –	  

Thanksgiving	  feast	  
Potluck	  for	  anyone	  to	  share	  a	  dish	  
4:30	  –	  5:30	  –	  Activity	  
5:30	  –	  6:00	  –	  Clean	  up	  

Thanksgiving 
Break 

(Program closed)	  

	  

 
	  

 

 
 

Important	  Dates	   	  

 • Nov	  11th:	  Veterans	  Day	  *Sign	  up	  if	  attending	  
• Nov	  22nd	  &	  23rd:	  Annual	  Art	  Show:	  Friday	  6-‐9:30pm	  &	  Saturday	  11am	  -‐4pm	  
• Nov	  19th	  –	  21st:Thanksgiving	  break	  *Sign	  up	  if	  attending	  
• Dec	  14th:	  The	  California	  Great	  Santa	  Stroll:	  10am	  –	  12pm	  
• Dec	  15th:	  Holiday	  Party:	  11:30am	  –	  3:00pm	  
• Dec	  19th	  –	  Jan	  10th:	  Holiday	  Break	  –	  Open	  from	  12pm	  -‐	  6pm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à 	  	  *	  Request	  extra	  hours	  from	  Regional	  Center	  ß 

	  

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	  

	  

1

	  	  	  	  	  	  Mykie’s	  Café	  
	  

Come by Friday mornings for 

some fresh baked goods & coffee.  

Hours: 8am - 10am 
Location: Hawthorne Site (Lobby) 
	  

       Mychal’s  Learning  Place 

2

Encouraging parents 
to signup à 

 

When: December 14th   

What time: 10am-12pm 
Where: Hermosa Beach Pier 
 

Get in the holiday spirit by 
walking with thousands of 

other Santa’s for an 
extremely wonderful cause! 
 


