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Satu semester telah berlalu dan kini kita sudah mengakhiri Tahun 2021. 
Pada tahun pelajaran ini, Sekolah Noah sudah memulai aktivitas belajar 
mengajar dengan metode blended learning yang mengkombinasikan 
pembelajaran secara virtual dan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 
(PTMT). Meskipun sebagian besar kegiatan masih dilaksanakan secara 
virtual namun tidak menghentikan semangat dan rasa sukacita para siswa 
untuk belajar. Mulai dari memperingati Hari Pahlawan, Teacher 
Appreciation Day, BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), Educational Trip 
dan Sabbatical Week, Christmas Celebration dan Class End Year Party. 
Mendukung program pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus 
Covid-19, Sekolah Noah telah siap untuk melaksanakan vaksin bagi siswa 
berusia 6-12 tahun. Dengan ini diharapkan keadaan dalam Negara 
Indonesia semakin pulih dan satuan pendidikan pun terus dapat 
memberikan pembelajaran terbaik bagi seluruh siswa.



BIAS (BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH)

Kegiatan BIAS ini diselenggarakan oleh pihak Puskesmas Pasar Rebo 
sebagai salah satu program Pemerintah dalam memberikan imunisasi 
bagi anak sekolah. Kegiatan ini Dilaksanakan pada tanggl 19 Oktober 
2021. Suntik imunisasi ini dilakukan oleh pihak Puskesmas Pasar Rebo 
dengan jenis imunisasi sebagai berikut:

PERINGATAN HARI PAHLAWAN 

Untuk memperingati Hari Pahlawan, Sekolah Noah mengadakan upacara 
secara virtual dan mengisi kegiatan dengan menonton video serta diskusi 
tentang sosok pahlawan masa kini, Sekolah Noah juga mengadakan 
lomba Inspirational Video Competition dimana siswa menceritakan 
pahlawan masa kini menurut mereka. Selama masa pandemi khususnya, 
banyak sosok pahlawan yang berperan dalam kehidupan kita. Dengan 
kegiatan ini kami berharap para siswa siswi Sekolah Noah dapat selalu 
mengahargai jasa para pahlawan serta mengamalkan perilaku baik dari 
perjuangan para pahlawan. 

Kelas 1 SD : Imunisasi MR & Difteri tetanus (Dt)
Kelas 2 SD : Imunisasi Tetanus Difteri (Td)
Kelas 5 SD : Imunisasi Tetanus Difteri (Td) & HPV (untuk siswi perempuan)
Kelas 6 SD : Imunisasi HPV (untuk siswi perempuan)



GERAKAN MENANAM 1000 POHON

TEACHER APPRECIATION DAY

Teacher Appreciation Day (TAD) tahun ini masih dilaksanakan secara 
virtual. Sebagai peringatan hari guru, kegiatan pada hari tersebut di 
pimpin oleh perwakilan orang tua. Perwakilan orang tua memberikan 
kegiatan membuat prakarya yaitu kartu ucapan yang dapat mereka 
gunakan untuk memberi ucapan kepada guru mereka. Acara ditutup 
dengan virtual gathering dan menunjukkan hasil karya yang telah mereka 
buat seperti, kartu ucapan, serta video untuk guru mereka. Peringatan hari 
guru ini dilaksanakan sebagai apresiasi untuk para guru dan orang tua 
yang saling bekerjasama di masa pandemi ini dalam mendidik anak-anak 
sehingga tetap dapat belajar mendapat pengetahuan meski dilakukan 
secara virtual. Tetap semangat untuk semua guru dan orang tua dalam 
memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak.

Gerakan menanam 1000 pohon yang di selenggarakan Sekolah Noah 
bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ini bertujuan sebagai 
upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam 
yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat dari 
penanaman pohon diantaranya adalah untuk : menjaga kestabilan iklim, 
mencegah pemanasan global, mencegah terjadinya pencemaran udara 
yang disebabkan oleh polutan dan karbon dioksida (CO2) juga sebagai 
sumber serapan air serta masih banyak lagi manfaat – manfaat lainnya 
dari penanaman pohon ini. Terima kasih atas partisipasi seluruh keluarga 
besar Sekolah Noah dalam rangka Hari Menanam Indonesia yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021. Menanam satu pohon, 
menyelamatkan bumi kita.



SABBATICAL WEEK: SPEAK UP YOUR CREATIVE MIND

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki generasi muda masa kini adalah 
kemampuan berkomunikasi yang baik. Tidak hanya secara verbal melainkan 
secara tulisan bahkan seni. Sekolah Noah bekerja sama dengan berbagai 
ahli dibidangnya untuk membantu melatih kemampuan literasi siswa dalam 
hal ini kemampuan menyampaikan pendapat dan mengekspresikan dirinya. 
Bersama dengan salah satu MC dan Penyiar Radio, para siswa SD Noah 
belajar menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk berbicara di depan umum, 
mempraktikan cara berbicara yang baik dan benar ketika berada di depan 
umum. Selanjutnya, bersama dengan ahli desain grafis, para siswa SD Noah 
belajar merancang dan membuat desain poster yang baik dan benar. Siswa 
juga mempraktikan langsung dengan cara membuat campaign poster 
tentang lingkungan. Selain itu, siswa juga belajar menjadi seorang story-
teller yang handal bersama dengan Hilo School. Harapannya agar 
kedepannya para siswa SD Noah memiliki kepercayaan diri untuk 
memberikan pendapatnya dengan baik dan benar.

EDUCATIONAL TRIP: NATURE INSPIRES CREATIVITY

Pandemi membuat banyak aktivitas harus dilakukan secara virtual. Keadaan 
tersebut membuat para siswa tidak bisa leluasa berinteraksi dengan alam. 
Oleh sebab itu, Sekolah NOAH mengajak para siswa melakukan berbagai 
kegiatan yang berhubungan dengan alam yang dipimpin oleh para ahli. 
Kegiatan pertama yaitu Virtual Nature Walk siswa diajak mengelilingi Kebun 
Raya Bogor secara virtual melihat tanaman dan pohon unik yang ada di 
Indonesia. Selain itu, para siswa juga mempelajari manfaat dari tanaman dan 
pohon tersebut. Kegiatan kedua yaitu Happy Planting siswa mengenal 
secara spesifik tanaman-tanaman yang dapat ditanam dengan mudah dan 
belajar bagaimana cara re-potting, menjaga dan merawat tanaman hingga 
besar. Kegiatan ketiga yaitu Fun Clay. Kegiatan ini mengajak para siswa 
bermain dan mencoba langsung membuat sebuah benda yang bermanfaat 
untuknya menggunakan tanah liat dan mendekorasikannya. Melalui 
kegiatan tersebut para siswa diharapkan menumbuhkan kreativitasnya yang 
terinspirasi dari alam.



END YEAR PARTYSebagai bentuk rasa apresiasi telah selesainya satu semester tahun 
akademik, para siswa dan guru bersama-sama merayakan akhir tahun 
2021 dengan hati yang gembira dan siap menghadapi 2022 dengan 
penuh harapan dan semangat. Para siswa bersama guru bermain 
bersama, berbicara mengutarakan perasaan dan harapan yang ingin 
dicapai ditahun baru. Kegiatan ini dilakukan sambil makan bersama 
meskipun secara virtual. Mari kita sama-sama berdoa dan berharap agar 
kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk siap melangkah 
d i t a h u n  2 0 2 2 .

CHRISTMAS CELEBRATION

Sekolah Noah memperingati Hari Natal sebagai salah satu cara 
menghormati serta mengajarkan toleransi dalam beragama kepada 
seluruh siswa. Dalam kegiatan ini para siswa SD Noah mengikuti berbagai 
kegiatan yakni melihat performance dari siswa, dan kegiatan membuat 
prakarya. Di akhir sesi kegiatan ini, siswa-siswi yang beragama Kristen 
dan Katolik melakukan doa bersama sebagai salah satu bentuk ucapan 
syukur mereka.

END YEAR PARTY

Sebagai bentuk rasa apresiasi telah selesainya satu semester tahun 
akademik, para siswa dan guru bersama-sama merayakan akhir tahun 
2021 dengan hati yang gembira dan siap menghadapi 2022 dengan 
penuh harapan dan semangat. Para siswa bersama guru bermain 
bersama, berbicara mengutarakan perasaan dan harapan yang ingin 
dicapai ditahun baru. Kegiatan ini dilakukan sambil makan bersama 
meskipun secara virtual. Mari kita sama-sama berdoa dan berharap agar 
kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk siap melangkah 
ditahun 2022.



Bebras Challenge 2021

Kategori Sikecil (Kelas 1-3)
3 siswa mendapatkan full score, 
diantaranya adalah:
1. Aaliyah Aurelia Sasongko
2. Danendra Wistara Nugroho
3. Reina Aisha Angelynn

Sekolah Noah mengapresiasi partisipaso dan semangat yang diberikan 
dalam mengikuti berbagai kompetisi selama Term 2 ini.

Kompetisi Sains Nasional (KSN)

Axelcis Pedro Prabaswara
Lolos sampai mewakili DKI Jakarta 
di tingkat Nasional dalam bidang 
matematika.

Japan International Science & 
Mathematics Olympiad (JISMO)

1. Hasnaa Arsytha Nabiila
   Awarded Sapphire Medal for Math 
   Primary 5 Category

2. Laurentia Kalyana Niradhari Daruadji
    Awarded Sapphire Medal for Science 
    Primary 5 Category

3. Genoazenza Popal Watupongoh
    Awarded Sapphire Medal for Math 
    Primary 5 Category

4. Muhammad Farid Adinata
    Awarded Honorable Mention for Math 
    Primary 4 Category

Participants: 
1.  Anak Agung Gede Kimzu
2.  Amira Nabila Rachman

Kategori Siaga (Kelas 4-6)
3 siswa mendapatkan top score, 
diantaranya adalah:
1. Aisha Argya Sasongko
2. Amira Nabila Rachman
3. Rania Zahra

SEKOLAH NOAH MENGUCAPKAN

SELAMAT 
TAHUN BARU 

2022

Lomba HSLP Storytelling se-Jabodetabek

Kategori Novoice 
1. Renata Nawly Philia Siregar - Juara 2 
2. Isadore Hosanna Dijiwa - Juara 3

Kategori Intermediate
Alexandre Raditrya Pamungkas - Juara 2 

Top 30 Finalis
1. Theodorus Nico Alpha Putra
2. Syalom Vierajati Nurjanan

Bebras Challenge 2021

Kategori Sikecil (Kelas 1-3)
3 siswa mendapatkan full score, 
diantaranya adalah:
1. Aaliyah Aurelia Sasongko
2. Danendra Wistara Nugroho
3. Reina Aisha Angelynn



Marketing Ads
(4500 : 4721)

KAMI SIAP 
VAKSIN! COVID 19

Vaccine

UNTUK ANAK USIA 6-11 TAHUN

6-7 JANUARI 2022
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