
KEGIATAN PEMBELAJARAN CAMPURAN PADA TERM 2 
DAN SIAP UNTUK PEMBELAJARAN DI TAHUN 2022

Pembelajaran campuran atau blended learning di Term 2 ini telah 
dilaksanakan dengan baik, Sekolah Noah telah diizinkan untuk melakukan 
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dengan mempersiapkan secara 
maksimal segala keperluan dan fasilitas untuk menyambut para siswa. 
Sekolah Noah yakin, jika kita melaksanakan dengan protokol kesehatan 
yang ketat dan terus menerapkan disiplin dalam menjaga kesehatan anak-
anak kita, mereka dapat melakukan pembelajaran di sekolah dengan aman, 
nyaman, dan optimal. Sekolah Noah juga tetap melakukan kegiatan yang 
tentunya menyenangkan seperti Minggu Literasi, Pajama Party, Hari 

Pahlawan, perayaan Hari Guru, Gerakan Menanam 1000 Pohon, Educational 

Trip, Learning to Give, Sabbatical Week, Christmas Celebration, dan End of 

Year 2021 Celebration. Proses pembelajaran ditahun 2021 telah dilewati 
dengan penuh semangat dan mendapatkan pengalaman yang 
mengesankan. Sekarang kami siap menjalankan Tahun 2022 dengan 
keyakinan dan penuh semangat.
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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.



LITERACY WEEK AND PAJAMA PARTY

Membaca merupakan kegiatan yang menyenangkan dan imajinatif bagi 
siswa yang dapat menjadi kunci bagi jendela dunia untuk menambah 
wawasan dan informasi. Membudayakan kegiatan membaca sebelum 
tidur dapat menjadi salah satu waktu terbaik untuk mengeksplorasi 
pengetahuan baru bagi siswa. Pada tanggal 21 Oktober 2021, siswa 
Playgroup, TK A dan TK B sangat senang mengenakan piyama ketika guru 
membaca buku cerita. Dalam waktu yang bersamaan, para siswa diberi 
kesempatan untuk menunjukkan barang-barang yang biasa mereka bawa 
sebelum tidur dan membuat prakarya yang berkaitan dengan kegiatan 
tersebut. Semoga membaca dapat menjadi kebiasaan yang melekat pada 
diri siswa semenjak mereka usia dini.

HARI PAHLAWAN

Siswa-siswi PGTK Noah belajar memaknai semangat nasionalisme pada 
Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2021 dengan menghargai 
orang yang berjasa dalam hidup mereka. Dalam rangkaian kegiatan Hari 
Pahlawan, para siswa saling berbagi cerita melalui bentuk gambar yang 
mereka buat sendiri sebagai “Pahlawanku, Inspirasiku”. Anak-anak belajar 
menghargai jasa para pahlawan di sekitar mereka dengan terus semangat 
belajar, terus berkreasi, dan berkarya di situasi apapun. Selamat Hari 
Pahlawan anak-anak generasi penerus bangsa.



TEACHER’S APPRECIATION DAY

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, 25 November 2021, 
Siswa siswi PGTK Noah membuat kartu ucapan 3D dan juga buket 
makanan ringan untuk menunjukkan betapa mereka perhatian dan 
mencintai guru-guru mereka yang dipandu oleh orangtua siswa secara 
daring. Guru dan Orangtua juga dapat menginspirasi harapan, 
menyalakan imajinasi dan menanamkan cinta belajar. Selamat hari Guru 
Nasional!

GERAKAN MENANAM 1000 POHON

Kondisi karbondioksida (CO₂) di dunia sudah mencapai 30 milyar 
ton/tahun dan berasal dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, kita perlu 
melakukan upaya pencegahan dengan menanam pohon sebagai 
penyerap karbondioksida. Bertepatan dengan Hari Menanam Pohon 
Indonesia, yaitu tanggal 28 November 2021, seluruh warga Sekolah Noah 
turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Menanam 1000 Pohon 
Sekolah Noah yang berkolaborasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Kami berharap aksi kecil ini dapat membuat kondisi udara 
kita menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kadar oksigen (O₂) di 
udara yang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan. "Satu 
pohon sejuta manfaat. Yuk kita lindungi dan hijaukan bumi kita tercinta 
dengan aksi baik menanam pohon."



EDUCATIONAL TRIP

LEARNING TO GIVE
Pada kegiatan Learning to Give kali ini, Sekolah Noah bekerjasama dengan 
Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) yaitu sebuah lembaga 
konservasi orangutan yang ada di Kalimantan. sebagai salah satu kegiatan 
Learning to Give. Kegiatan diawali dengan presentasi pengenalan tentang 
orangutan dan kondisi orangutan saat ini di Indonesia. Kemudian siswa 
PGTK Noah diajak untuk mendekorasi amplop yang kemudian digunakan 
untuk donasi menyelamatkan populasi orangutan. Kami mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa dan orang tua yang 
telah berpartisipasi dalam kegiatan Learning to Give ini sehingga dapat 
terkumpul donasi sebesar Rp 14.150.000. Semoga hal kecil yang kita 
lakukan saat ini dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan 
terutama kelangsungan hidup orangutan Kalimantan.

Pada tanggal 7 Desember 2021, Sekolah Noah mengadakan kegiatan 
Virtual Educational Trip untuk siswa TK B untuk menjelajahi hewan buas di 
Taman Safari Bogor. Kegiatan dimulai dengan safari journey dari dalam 
kendaran dan diakhiri dengan menonton pertunjukan harimau Sumatra, 
gajah Sumatra, dan singa laut. Dalam kegiatan ini, para siswa belajar 
membuat dan mewarnai hewan mini dengan menggunakan gipsum. Pada 
tanggal 9 Desember 2021 siswa Playgroup, dan TK A mengikuti kegiatan 
Virtual Edutrip ke Kuntum Farmfield. Guru dan tim menjelaskan hewan-
hewan peternakan secara langsung dari lokasi. Siswa diajak untuk 
berinteraksi berkeliling ke masing-masing hewan ternak yang ada disana. 
Kegiatan diakhiri dengan menanam benih sawi dan kangkung didalam pot 
serta mengeksplorasi tanaman yang ada disana. Mereka juga diajak untuk 
belajar bagaimana cara memanen tanaman.  Melalui kegiatan ini kami 
harap siswa-siswi dapat lebih menghargai dan mencintai lingkungan alam 
sekitar sebagai rangkaian kesatuan ekosistem.



SABBATICAL WEEK

CHRISTMAS CELEBRATION

Perayaan Natal 2021 dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021, 

dengan tema “A sweet friendship refreshes the soul” dimana siswa belajar 
tentang indahnya persaudaraan. Dalam acara ini, Sekolah Noah 
mengadakan berbagai kegiatan seperti menonton film pendek tentang 
persaudaraan dan kegiatan membuat karya seni tentang Natal yang sudah 
dipersiapkan. Kami berharap perayaan ini dapat menginspirasi para siswa 
PGTK Noah tentang bagaimana menghargai indahnya perbedaan dan 
manisnya persaudaraan.

Kegiatan Sabbatical Week Term 2 ini bertema “Funtastic Flora and Fauna”, 
dimana siswa PGTK Noah menjelajahi, mengamati, serta mempelajari 
tentang beragam dan karakteristik hewan dan juga tumbuhan sebagai 
puncak tema pembelajaran. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 6 – 13 
Desember 2021. Rangkaian kegiatan mereka lalui dengan penuh rasa 
ingin tahu, seperti kegiatan literasi, permainan lempar dadu secara daring 
untuk menirukan gerakan hewan, menghias boneka horta, charity hingga 
edutrip. Acara ditutup dengan kegiatan storytelling bersama majalah 
Mombi yang menceritakan tentang “Semua Hewan Berguna”. Kami harap 
kegiatan ini dapat mengedukasi siswa dan membuat mereka terinspirasi 
untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam.



END OF YEAR 2021 CELEBRATION

Sebagai kegiatan penutup di penghujung tahun 2021, PGTK Noah 

mengadakan acara “100 Days Smarter. End of Year 2021 Celebration” 
sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi terhadap diri siswa masing-
masing karena telah berhasil melalui proses 1 semester pembelajaran. 
Mereka berbagi kesan mengenai proses kegiatan yang telah dilalui 
sambil makan makanan ringan favorit mereka. Setelah itu bersama-sama 
berdoa semoga di tahun baru 2022 yang akan datang, keadaan dapat 
kembali normal dan ceria, serta dapat membawa kebahagiaan, 
kedamaian dan kemakmuran. Selamat Tahun Baru 2022!

SEKOLAH NOAH MENGUCAPKAN

SELAMAT 
TAHUN BARU 

2022
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