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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.

Welcome to SEKOLAH NOAH
Term pertama sudah dimulai! Saatnya memulai hal baru di tahun pembelajaran 
2017/2018. Apakah sudah memiliki rencana belajar atau rencana bersama 
keluarga sepanjang tahun pembelajaran ini? Belum terlambat untuk 
merancangnya lagi.

Tahun pembelajaran kali ini dirasa berbeda oleh Sekolah NOAH, orang tua, 
dan siswa, karena pada tahun inilah SMP NOAH sudah beroperasi. Kami 
juga mengucapkan selamat datang pada Siswa/siswi SMP NOAH angkatan 
pertama.

Mari belajar dan mengeksplorasi demi masa depan kita yang lebih baik.

OPEN HOUSE 
09:00 - 12:00



Parents Orientation Day

Memulai tahun pelajaran 2017-
2018, SMP Noah mengundang para 
orang tua siswa/i untuk mengikuti 
kegiatan Parents Orientation Day 
pada tanggal 19 Juli 2017. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menginformasikan 
seluruh kegiatan yang ada di Sekolah 
Noah. Orang tua murid dapat secara 
langsung bertanya tentang hal-hal 
yang berkenaan dengan proses 
pembelajaran siswa tahun pelajaran 
2017-2018, juga mereka dapat 
melihat ruang-ruang kelas yang akan 
digunakan oleh para siswa/i.

Lebaran celebration

Event Lebaran tahun ini dilaksanakan 
pada tanggal 28 Juli 2017. Adapun 
tema lebaran celebration “Sucikan 
Hati Menuju Ridho Ilahi”. Acara 
lebaran tahun ini dibagi menjadi dua 
session yaitu session pertama grade 
2, 3, 4 dan session kedua grade 1,5, 
6. Kegiatan acara ini meliputi : class 
performances, making  art, making 
booklet, singing together dan potluck 
(makan bersama). Event lebaran pada 
tahun ini sangat semarak sekali karena 
siswi-siswi sangat antusias mengikuti 
setiap kegiatan.

Lebaran Celebration

SMP Noah mengadakan perayaan 
lebaran pada tanggal 28 Juli 2017, 
dengan menggelar mini konser, dimana 
para siswa memainkan alat musik dan 
menyanyikan lagu yang bernuansa 
lebaran, serta membuat prakarya yang 
berkaitan dengan lebaran. Diharapkan 
dengan kegiatan ini para siswa dapat 
menghargai perbedaan agama yang 
ada di Indonesia serta menghormati 
perayaan agama tertentu.

Students Orientation Day

Para siswa memulai tahun pelajaran 
baru dengan kegiatan Students 
Orientation Day di mana acara ini 
berlangsung pada tanggal 20-21 Juli 
2017. Para siswa melakukan aktivitas 
seperti bermain team building game, 
musik instrumen, menebak nama 
teman sampai dengan kegiatan 
exploring hobby. Acara ini bertujuan 
agar para siswa mengenal teman-
temannya, guru-guru dan para staf 
yang ada di Sekolah Noah.   

Lebaran Celebration

Lebaran Day Celebration berlangsung 
pada tanggal 28 dan 31 Juli 
2017.  Acara ini bertujuan untuk 
mengenalkan anak-anak mengenai 
pentingnya menghargai perbedaan 
dan menjunjung tinggi toleransi 
beragama. Acara ini diisi dengan 
kegiatan menyanyi, mengerjakan art 
& craft, menonton, mendengarkan 
cerita, serta tidak ketinggalan acara 
salam-salaman satu sama lain.

Independence Day Celebration

Para siswa SMP memperingati hari 
kemerdekaan Indonesia yang ke-
72 pada tanggal 18 Agustus 2017. 
Mereka melakukan aneka kegiatan 
seperti upacara bendera, aneka lomba 
permainan seperti makan kerupuk, 
lomba balap karung, menangkap 
belut, memasukan sumpit ke dalam 
botol serta permainan team building 
menggunakan kardus. Di sini mereka 
belajar tentang perjuangan serta 
kerjasama yang merupakan salah satu 
unsur yang dimiliki oleh para pahlawan 
dalam memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia pada masa lalu.
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Independence Day Celebration

Dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan Indonesia yang ke-
72, maka pada 18 Agustus 2017, para 
siswa/i mengisi kegiatan ini dengan 
melaksanakan upacara bendera, 
lomba memakan kerupuk, lomba 
memasukkan bendera ke dalam 
botol, lomba memindahkan karet 
dengan sedotan, menyanyikan lagu 
nasional serta mewarnai gambar 
yang berhubungan dengan Hari 
Kemerdekaan Indonesia. Mereka 
belajar tentang sejarah perjuangan 
Bangsa Indonesia dalam meraih 
kemerdekaan. Melalui berbagai 
kegiatan yang diselenggarakan, 
mereka juga belajar untuk mengisi 
kemerdekaan Indonesia dengan 
semangat juang untuk bekerja sama 
membangun Indonesia yang lebih 
baik.

Let’s Be Healthy Day

Acara yang berlangsung pada tanggal 
21-25 Agustus 2017 diisi dengan 
berbagai kegiatan dimulai dengan 
kegiatan pemeriksaan kesehatan 
kuku, pemeriksaan kesehatan rambut, 
pengukuran tinggi badan, pengukuran 
berat badan. Semua kegiatan itu dicatat 
di booklet setiap harinya. Pada puncak 
acara tanggal 25 Agustus 2017, siswa/i 
melaksanakan aktivitas imunisasi 
MR (Measless Rubella). Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengajarkan siswa/i 
untuk selalu hidup bersih, sehat 
dan terlindungi dari bahaya campak 
dengan melakukan imunisasi MR. 

Let’s Be Healthy Day

Let’s be healthy diadakan pada tanggal 
30 dan 31 Agustus 2017.  Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk mengajarkan 
siswa/i dalam pentingnya menjaga 
kesehatan. Acara ini diisi dengan body 
checking, senam bersama, pemberian 
vaksin Measles Rubella (MR), dan 
pemberian vitamin A.

Independence Day Celebration

Dalam rangka memperingati hari 
kemerdekaan Indonesia, maka pada 
tanggal 18 dan 21 Agustus 2017, para 
siswa/i PGKG mengisi kegiatan ini 
dengan upacara bendera. Kemudian 
dilanjutkan dengan rangkaian 
kegiatan lomba dan mengerjakan 
kegiatan seni untuk memeriahkan dan 
mengajarkan sportivitas pada anak 
sejak dini.

Semester Project

Semester project SMP untuk 
term 1 satu bertemakan sharing is 
caring, para siswa di bagi menjadi 4 
kelompok untuk mencari informasi 
tentang panti asuhan, rumah singgah, 
wisma tuna grahita dan panti jompo. 
Mereka mencari donasi dengan 
cara mengadakan mini bazaar, 
mengumpulkan botol-botol bekas, 
kardus bekas kemudian menjualnya, 
musik performance dan terkumpulah 
dana sebesar 5.164.000 dan 
didonasikan dalam bentuk sembako, 
peralatan tulis dan gambar untuk anak, 
peralatan kebersihan dan lain-lain.  

Proyek Semester

Pada Term 1 ini, siswa/i Sekolah NOAH 
Kelas 1-6 memiliki aktifitas Proyek 
Semester. Para siswa mengikuti tiga 
tahapan dalam proyek semester. Pada 
tahap pertama, para siswa mencari 
data/ informasi mengenai topik yang 
ditentukan oleh guru di masing-
masing level. Pada tahap kedua, para 
siswa membuat unjuk kerja yang 
berisikan tentang informasi yang 
dimiliki siswa. Pada tahap ketiga, para 
siswa membuat produk akhir yang 
terbuat dari bahan recycle, seperti: 
botol/plastic cup bekas, kardus 
bekas, karton bekas, kaleng bekas, 
dll. Produk akhir yang dibuat para 
siswa digunakan sebagai properti saat 
melakukan presentasi.

Adapun topik yang dibahas oleh siswa 
tiap level adalah sebagai berikut:

Kelas 1:  Habitats 
Kelas 2: Environment 
Kelas 3: Forest 
Kelas 4: Energy and forces 
Kelas 5: Natural disaster 
Kelas 6: Puberty.
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PLAYGROUP (2-3 YEARS OLD) 
KINDERGARTEN (4-5 YEARS OLD)
ELEMENTARY (GRADE 1 - GRADE 6)

NEW STUDENT ENROLLMENT 
ACADEMIC YEAR 2018/2019 
FOR GRADE 7 & 8



Sabbatical Week

Tema Sabbatical pada Term 1 ini 
adalah Cultural week. Siswa lower 
level mengeksplorasi pulau Sumatera 
dan siswa upper level mengeksplorasi 
pulau Jawa. Para siswa menonton 
video, menyanyikan lagu tradisional 
serta menarikan lagu tradisional 
mengenai kedua pulau tersebut. Selain 
itu, mereka juga mengisi booklet 
berkaitan dengan aktivitas tersebut. 
Pada kegiatan sabbatical, para siswa 
juga mengikuti kegiatan dari WALHI 
(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) 
dengan menggunakan bahan-bahan 
recycle. Mereka membuat kertas daur 
ulang dari koran bekas, serta bahan-
bahan bekas lainnya.

Class Trip KG-A

Class Trip untuk KG-A berlangsung 
pada tanggal 7 September 2017. 
Pada kesempatan ini, siswa/i 
mengunjungi Landasan Udara Halim 
Perdanakusuma. Disana mereka 
mempelajari berbagai macam pesawat 
tempur, menonton video dokumenter 
sejarah pesawat tempur, dan 
mengunjungi museumnya. Dengan 
demikian siswa/i KG-A diharapkan 
lebih paham dalam mempelajari alat 
transportasi udara sesuai dengan tema 
yang sedang dipelajari di sekolah.

Sabbatical Week

Kegiatan Sabbatical week PGTK 
bertemakan Traditional Culture. Para 
siswa/i bermain aneka permainan 
tradisional seperti tapak gunung, 
cublak-cublak suweng,  injit-injit 
semut. Selain itu mereka juga belajar 
menyanyikan lagu-lagu tradisional 
seperti kicir-kicir, ampar-ampar pisang 
dan lainnya. Selain itu mereka juga 
mempelajari budaya Indonesia  dan 
mengerjakan art and craft yang 
berkaitan dengan hal tersebut.

Sabbatical Week 

Kegiatan Sabbatical week term 1 ini 
berlangsung tanggal 13-28 September 
2017. Kegiatan ini bertemakan tentang 
cultural week, dimana para siswa akan 
belajar dan mengenal lebih dalam 
tentang budaya yang ada di Indonesia, 
baik dalam kebudayaan maupun 
bahasa daerah yang ada di Indonesia. 
mereka akan belajar cara mengucapkan 
bahasa daerah yang mudah dan biasa 
dipakai oleh masyarakat Indonesia, 
mereka juga menyanyikan lagu daerah.

Class Trip KG-B

Class trip untuk KG-B yakni 
mengunjungi Museum PP iptek TMII 
pada 14 September 2017. Mereka 
mengunjungi pusat listrik dan magnet, 
peragaan roket air, taman dinosaurus, 
simulasi rumah gempa, dan 
sebagainya. Disini anak-anak dapat 
melihat, mencoba, dan merasakan 
langsung alat-alat sains. Sehingga 
siswa/i KG-B dapat mempelajari sains   
dengan pengalaman secara langsung.
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EVENTS & 
ACTIVITIES

SMP 
 
OCTOBER  
Model United Nation

NOVEMBER 
Outing 
Teacher Parents Day

DECEMBER 
Science Fair  
Sabbatical Week 
Christmas Celebration 
Semester Report Card Distribution

SD 
 
OCTOBER 
EL Class Trip Grade 4 
EL Class Trip Grade 5 
EL Class Trip Grade 6 
EL Class Trip Grade 1

NOVEMBER 
EL Class Trip Grade 2 
EL Class Trip Grade 3 
Spelling Bee 
Teacher Appreciation Day 
Final Exam Semester 1

DECEMBER 
Sports Olympics 
Christmas Celebration 
Sabbatical Week 
Parent Teacher Conference 

PG / KG 
 
OCTOBER 
Pajama’s Party

NOVEMBER 
Class Trip Playgroup 
Teacher Appreciation Day

DECEMBER 
Sport Games Activity  
Sabbatical Week 
Christmas Celebration 
Parent Teacher Conference
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