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Diterbitkan periodik. Memberikan informasi tebaru kepada orang tua dan siswa mengenai kegiatan yang sudah 
dan akan dilaksanakan beserta pengumuman-pengumuman penting lainnya. Hak cipta materi adalah milik Sekolah 
Noah dan tidak diperkenankan menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa izin tertulis dari Sekolah NOAH. Sekolah 
NOAH berkualifikasi Akreditasi A dan Cambridge International Examinations dengan ID 344.

Happy Graduation! See You in the Future!
Term IV semester dua telah berakhir. 

Tanpa terasa tibalah saatnya bagi Sekolah NOAH untuk melepas para siswa 
ke jenjang berikutnya di akhir tahun pembelajaran 2016/2017.  Khususnya 
bagi para siswa di Kelas KG-B dan Grade 6 di mana kalian telah menjalani 
proses wisuda (graduation) KG B dan kelas 6. Selamat atas kelulusan kalian, 
semoga kalian dapat berprestasi kembali di jenjang pendidikan berikutnya. 

Prestasi dan kesuksesan kalian kelak tentunya diharapkan akan dapat 
memberikan kontribusi bagi  keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar, 
serta dapat menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

HATS OFF TO THE GRADUATE OF 2017!
It’s time to celebrate your hard work!



Kartini’s Day Celebration 
(PG, KG & EL)

Dalam rangka memperingati  Hari 
Kartini, maka pada tanggal 25-28 
April 2017, para siswa/i PG, KG dan 
EL mengisi kegiatan ini dengan 
diskusi, menonton video tentang 
sejarah Kartini, menyanyikan lagu 
nasional serta membuat art yang 
berhubungan dengan Kartini. Mereka 
belajar tentang sosok Kartini yang 
begitu gigih dalam memperjuangkan 
hak kaum perempuan untuk dapat 
terlepas dari belenggu kebodohan 
dan ketidakadilan, sehingga para 
siswa/i  sekarang dapat merasakan 
perjuangan R.A Kartini sampai saat ini.

Science Exhibition (PG & KG)

Science Exhibition yang diadakan 
pada tanggal 19 Mei 2017, merupakan 
sebuah pameran sains kecil yang 
dipresentasikan oleh siswa PG & KG 
mengenai eksplorasi sains. Adapun 
tema Playgroup adalah part of plants 
and animals, KG-A dengan tema 
magnet dan dinosaurs, serta tema 
KG-B adalah life cycles, living and non 
living things. Siswa/i PG & KG antusias 
dalam mempresentasikan materi sains 
di hadapan teman-temannya. 

Sabbatical Week (PG, KG, & EL)

Acara yang berlangsung pada tanggal 
2-12 Juni 2017 diisi dengan permainan 
tradisional seperti congklak, damdas 
12 batu, galasin dan bercerita tentang 
cerita rakyat seperti Malin Kundang, 
Cindelaras, serta Si Pitung. Selain itu 
mereka juga belajar mengenai lagu 
tradisional seperti Ampar-Ampar 
Pisang, Ayam Den Lapeh, dan Apuse. 
Mereka juga  mempelajari seni tari 
tradisional seperti tari saman, tari 
piring, dan tari tor tor.  Kegiatan ini 
bertujuan mengenalkan permainan, 
lagu, cerita rakyat serta seni tari 
tradisional kepada para siswa/i agar 
mereka mencintai budaya tradisional 
yang ada di Indonesia. 

Graduation Day (KG B, & GRADE 6)

Pada tanggal 10 Juni 2017, Sekolah 
NOAH mengadakan graduation untuk 
kelas KG B dan kelas 6. 

 
Untuk KG B, ini merupakan lulusan 
yang ke-10 di mana para siswa 
KG B telah berhasil mengembang 
kemampuan dan kreatifitasnya. 
Berikut adalah para siswa KG B yang 
berprestasi pada tahun pelajaran 
2016-2017:

Best in English Gungde (KG B1), Nael 
(KG B2), Vira (KG B3)

Best in Math Zeska (KG B1), Kalya (KG 
B2), Aisha (KG B3)

Best in Bahasa Aluna (KG B1), Amira 
(KG B2), Android (KG B3)

Best in Science Jeremy (KG B1), 
Rafael (KG B2), Raja (KG B3) 

 
 

Sedangkan untuk kelas 6, ini 
merupakan lulusan yang ke-2. Para 
siswa telah siap melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Untuk 
Valedictorian of the year 2017 di kelas 
6 diraih oleh Sasmitha. 

Selamat atas prestasi yang kalian 
capai selama ini.

Parenting Seminar from Prof. 
George Anwar (USA) (PG, KG & EL)

Parenting seminar ini diselenggarakan 
pada 31  Mei 2017 dengan tema “The 
benefits for children to be interested in 
science and math to pursue a career 
in engineering and to compete in the 
global market for 21st century era”. 
Prof. George Anwar selaku pembicara 
merupakan dosen dari Universitas 
California Berkeley, Amerika Serikat. 
Beliau berbagi pengalaman pribadinya 
sejak kecil sampai ia mendapatkan 
gelar profesor dan menceritakan 
bagaimana pentingnya sains dan 
matematika dalam kompetisi pasar 
global di abad ke-21.

Learning to Give (PG, KG & EL)

Sebagai bagian dari peran serta 
siswa dan orang tua pada lingkungan 
sekitar, maka pada tanggal 12 Juni 
2017 diadakan pembagian sembako 
dan santunan yang dibagikan kepada 
masyarakat di sekitar lingkungan 
Sekolah NOAH. Selain itu, program 
LTG ini juga memberikan sembako ke  

Parents Teachers Conference 
(PG, KG & EL)

Parents Teachers Conference (PTC)  
term IV merupakan pertemuan akhir 
tahun orang tua dan guru, di mana 
para siswa akan melanjutkan ke 
jenjang berikutnya yang lebih tinggi. 
Kegiatan tersebut berlangsung 
tanggal 13 Juni 2017. 

empat panti asuhan yang berlokasi 
di kecamatan Pasar Rebo yaitu: Panti 
Asuhan Ar-risalah di Pekayon, Panti 
Asuhan Nurbayti di Kalisari, Panti 
Asuhan Mardhotillah di Pekayon, 
serta Panti Asuhan Hasanain di 
Kalisari. Terima kasih kami ucapkan 
atas partisipasi para orang tua.

SAMPAI JUMPA DI TAHUN AJARAN 2017/2018! 
Pembelajaran Tahun Ajaran 2017/2018 dimulai pada hari Kamis 20 Juli 2017.



Children’s presentation dilaksanakan 
pada tanggal 23 April 2017 di gedung 
teater Kautaman Pewayangan. Ada 
4 sesi pagelaran drama musikal di 
childpres kali ini. 

Sesi pertama menampilkan 
performance dari para siswa/i 
catterpillar dan KG A  bertemakan 
Balakosa Antapura Singhasari, 
berkisah tentang perjalanan kerajaan 
Singhasari dalam melakukan 
perluasan kekuasaan ke seluruh 
nusantara. Dengan memainkan drama 
musikal ini para siswa/i dapat belajar 
bahwa persatuan dapat dicapai 
dengan kerjasama dan saling tolong 
menolong antar sesama. 

Sesi kedua menampilkan drama 
musical dari para siswa/i cocoon 
dan KG B. bertemakan Ekspedisi 
Pamalayu, berkisah tentang ekspedisi 
besar yang dilakukan oleh raja 
Kertanegara untuk menaklukan bhumi 
Melayu. Dengan memainkan drama 
musikal ini para siswa/i dapat belajar 
untuk menjadi pribadi yang baik 
karena niscaya di kemudian hari akan 
memiliki banyak teman yang bersedia 
menjadi penolong.

Sesi ketiga menampilkan drama 
musical dari kelas 2, 4 dan 5 SD 
berkisah tentang gigihnya tekad 
patih Gajah Mada untuk menyatukan 
nusantara ke dalam kedaulatan 
kerajaan Majapahit. Di sini para 
siswa/i  dapat belajar bahwa walupun 
halangan dan rintangan banyak 
menghadang, tekad yang kokoh yang 
dilandasi kebenaran pasti tercapai.

Sesi keempat menampilkan drama 
musical dari kelas 1, 3 dan 6 SD 
berkisah tentang perjalanan heroik 
Adityawarman untuk menjadi raja 
pagaruyung dengan mengalahkan 
kerajaan Majapahit. Di sini para 
siswa/i dapat memetik hikmah bahwa 
keinginan yang kuat untuk membela 
kebenaran akan membawa kepada 
kemenangan sejati.

BALAKOSA ANTAPURA SINGHASARI 
Sesi Pertama

EKSPEDISI PAMALAYU 
Sesi Kedua

BABAD BANDESA MANIK MAS 
Sesi Ketiga

KISAH ISTANO BASO PAGARUYUNG 
Sesi Keempat



Kegiatan Big Field Trip 2017 dimulai 
dengan kunjungan para siswa/i kelas 
2 SD ke Kampung Budaya Sindang 
Barang, Bogor pada tanggal 9 Mei 
2017. Disana mereka belajar mengenal 
tentang sejarah kebudayaan dari 
Jawa Barat dan bermain permainan 
tradisional seperti bakiak, egrang 
batok, cingboy dan lain-lain. Mereka 
sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan ini.

Pada tanggal 16 Mei 2017 Para siswa/i 
KG A mengisi kegiatan Big Field Trip 
dengan mengunjungi Ocean Dream 
Ancol. Mereka menyaksikan hewan-
hewan laut seperti lumba-lumba, paus 
putih, anjing laut, kuda nil dan lain-lain 
beraksi dengan aktraktif dan lucunya 
menghibur para pengunjung. mereka 
dapat belajar secara langsung tingkah 
laku para binatang laut di tempat 
eduwisata ini.

Lalu pada tanggal 17 Mei 2017, para 
siswa/i dari kelas 3 SD mengunjungi 
Cimahpar CICO Resort Bogor. Di 
sana mereka belajar tentang tentang 

proses pertumbuhan tanaman organik, 
budi daya gula aren, lingkungan 
sehat (enviromental) serta proses 
meningkatkan leadership skill untuk 
anak-anak.

Pada tanggal 18 Mei 2017, para siswa/i 
Caterpillar mengunjungi Sea World. 
Di tempat ini mereka melihat aktivitas 
dunia hewan laut secara langsung, 
seperti baby shark, ikan pari, bintang 
laut serta menyaksikan proses feeding 
fish di aquarium raksasa, mereka 
sangat senang menyaksikan aneka 
hewan laut di tempat ini.

Pada tanggal 18 Mei 2017, Para siswa/i 
dari kelas 4,5 dan 6 mengunjungi 
Bella Campa Ciawi. Di sana mereka 
melakukan aktivitas outbond seperti 
flying fox, spider web, climbing 
dan shaking bridge, serta simulasi 
permainan team building. 

Pada tanggal 19 Mei 2017, para 
siswa/i dari kelas 1 mengunjungi 
Kuntum Nursery Field Bogor. Di sana 
mereka diperkenalkan tentang proses 
pemeliharaan tanaman organik, 

pengelolaan peternakan, budi daya 
ikan dan aktivitas kreasi melukis 
dengan menggunakan media Caping.

Pada tanggal 22 Mei 2017, para siswa/i  
caterpillar mengunjungi Froggy 
Edutainment Park. Di sana mereka 
dikenalkan tentang berbagai profesi 
seperti dokter, MC, pembaca berita, 
pemusik dan lain-lain. Juga mereka 
mengikuti kegiatan membuat sandwich 
dan math games yang seru, mereka 
sangat antusias dan senang mengikuti 
kegiatan ini.

Kegiatan Big Field Trip diakhiri oleh 
para siswa/i KG B, dengan mengunjungi 
Rumah Keramik di depok, di sana 
mereka dikenalkan tentang kerajinan 
gerabah, bagaimana proses keramik 
dibuat. Mereka membuat aneka macam 
keramik menggunakan media tanah 
liat. Mereka senang dengan kegiatan 
seperti ini.

OCEAN DREAM ANCOL 
16 Mei 2017

CIMAHPAR CICO RESORT BOGOR 
17 Mei 2017

BELLA CAMPA CIAWI 
18 Mei 2017

SEA WORLD 
18 Mei 2017

KUNTUM NURSERY FIELD BOGOR 
19 Mei 2017
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FROGGY EDUTAINMENT PARK 
22 Mei 2017

BIG FIELD TRIP 
(PG, KG & EL)


