
TAHUN PELAJARAN BARU DENGAN SEMANGAT BARU

Kami sangat senang dan antusias menyambut siswa PGTK Noah di tahun 
pelajaran 2021-2022. Tanggal 26 Juli 2021 merupakan hari pertama bagi 

siswa PGTK Noah untuk kembali melakukan virtual learning di Term 1 tahun 
pelajaran baru ini. Sekolah Noah senantiasa memberikan beragam kegiatan 
yang menarik, menyenangkan, serta dapat menambah wawasan untuk 
siswa. Dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah hingga kegiatan 

seperti Perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Let’s Stay Healthy, 

dan Sabbatical Week di Term 1 telah kami lewati dengan penuh semangat 
dan pengalaman yang mengesankan. Kami sangat mengapresiasi 
kerjasama dan dukungan orang tua siswa PGTK Noah sehingga mereka 
dapat memulai Tahun Pelajaran baru dengan antusias. Diharapkan diawal 
Tahun Pelajaran Baru ini, selain menjadi ajang pengenalan lingkungan baru 
bagi siswa, bisa menjadi tempat interaksi antara murid dan guru dalam 
menjalankan program Pendidikan di PGTK Noah.
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Diterbitkan periodik. Memberikan informasi terbaru kepada orang tua dan siswa mengenai ke-

giatan yang sudah dan akan dilaksanakan beserta pengumuman-pengumuman penting lainn-

ya. Hak cipta materi adalah milik Sekolah NOAH dan tidak diperkenankan menyalin sebagian

atau seluruh isi tanpa izin tertulis dari Sekolah NOAH. Sekolah NOAH telah terakreditasi 

dan terdaftar pada Cambridge Assessment Internal Education dengan ID 344.



INDEPENDENCE DAY

PGTK Noah menyelenggarakan hari kemerdekaan RI yg ke-76 dengan 
tema “Parade Bhinneka Tunggal Ika” pada tanggal 18 dan 19 Agustus 
2021. Hal ini sejalan dengan pengembangkan karakter di Sekolah Noah 
yaitu saling menghormati dan menghargai. Para siswa mengenakan 
pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia untuk upacara 
bendera secara virtual dan membuat prakarya yang sudah kami 
distribusikan sebelumnya. Selain itu, para siswa  juga mengikuti lomba 
foto, lomba membacakan teks Pancasila, serta lomba membuat poster. 
Kami harap para siswa dapat belajar memahami bahwa pluralisme 
membutuhkan ikatan dan identitas bersama.

LET’S STAY HEALTHY

Siswa PGTK Noah berkesempatan untuk mengeksplorasi pentingnya 
hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan Let’s Stay 

Healthy dengan tema "Be Fit, Be Healthy". Para siswa melakukan aktivitas 
Zumba dan juga belajar tentang manfaat menjaga kebersihan dan 
memahami Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bersama Yakult Indonesia. 
Selain itu orang tua siswa juga diajak terlibat dalam melakukan 
pemeriksaan kesehatan anak untuk mendeteksi tumbuh kembangnya 
bersama dokter dari Puskesmas Kalisari. Acara ini diakhiri dengan 
membuat prakarya tentang kesehatan dan kebersihan yang sarat makna.



PERESMIAN DE/PSG TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Tanggal 16 September 2021, Sekolah Noah meresmikan DE dan PSG 
PGTK NOAH Tahun Pelajaran 2021-2022. Tujuan dibentunya DE PSG ini 
adalah sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua 
dalam mendukung program yang ada di Sekolah Noah. Semoga DE PSG 
serta seluruh orang tua dapat bersatu padu dalam semua kegiatan yang 
bertujuan memaksimalkan perkembangan putra-putri kita.

SABBATICAL WEEK 1

Pada tanggal 20 – 24 September 2021, Sekolah Noah mengadakan 

kegiatan Sabbatical Week 1 dengan tema “Sejuta Pesona Pulau Sumatra”. 

Siswa PGTK Noah berkesempatan untuk menjelajahi secara virtual ciri 
khas dan budaya dari beberapa provinsi di pulau Sumatra antara lain 
Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Kegiatan dimulai dari 
pengenalan budaya masing-masing daerah, melakukan permainan 
tradisional, membuat prakarya, serta menyajikan minuman tradisional 
telah mereka lakukan dan rasakan. Melalui kegiatan ini kami harap siswa-
siswi dapat mempelajari perbedaan dan keragaman budaya sehingga 
mereka dapat lebih toleran, berempati, dan cinta terhadap budaya sendiri 
semenjak mereka usia dini.



OPEN HOUSE SEKOLAH NOAH

Sekolah Noah Kembali mengadakan Virtual Open House di hari Sabtu, 25 
September 2021 untuk level TK, SD, dan SMP. Kami mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada 130 orang tua yang telah menghadiri 
acara ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat lebih 
lanjut tentang Sekolah Noah. Kami berharap di tahun pelajaran baru 2022-
2023, pihak sekolah dan orang tua dapat terus bahu membahu untuk 
memaksimalkan pengembangan karakter dan kemampuan akademik 
siswa sehingga mereka dapat menjadi generasi yang cakap dan 
berkualitas di masa yang akan datang.

SABBATICAL WEEK 2

Sebagai Akhir dari kegiatan pembelajaran di Term 1 ini, Sekolah Noah 
Kembali mengadakan kegiatan Sabbatical Week 2 dengan tema “It’s Play 
Time”. Siswa PGTK Noah diajak untuk bermain menggunakan sendok, 
garpu, dan juga menggunakan kertas berbentuk dari kertas origami. 
Mereka sangat antusias dalam memainkan permainan ini karena dapat 
mengasah daya ingat dan belajar memecahkan masalah. Acara ditutup 
dengan kegiatan Tea Party sekaligus menyambut perayaan Hari Batik 
Nasional dengan mengenakan pakaian Batik kesukaan. Mereka 
bercengkrama berbagi kesan mengenai kegiatan yang yang telah mereka 
lalu di Term 1 sambil minum teh dan makan makanan ringan favorit mereka. 



DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SEKOLAH NOAH MENGAPRESIASI
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