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BELAJAR MENGHARGAI, BERBAGI, DAN MENGGALI 
POTENSI DIRI

Pandemi belum usai. Protokol kesehatan masih terus dilakukan 
dimanapun kita berada termasuk di Sekolah. Awal tahun 2022, atas 
arahan Pemerintah Pusat, Sekolah Noah melakukan Tatap Muka 100%. 
Siswa sangat riang dan antusias datang ke Sekolah. Sekolah Noah juga 
memberikan kesempatan bagi orang tua siswa ingin tetap memilih moda 
pembelajaran jarak jauh. Sekolah Noah memfasilitasi hal tersebut dengan 

Pembelajaran Hybrid untuk level TK B, dimana siswa yang di Sekolah dan 
di rumah belajar di waktu yang bersamaan. Pembelajaran Jarak Jauh juga 
tetap dilakukan untuk level Playgroup dan TK A. Sekolah Noah selalu 

melakukan kegiatan seru dan menyenangkan seperti Chinese New Year 

Celebration, Friendship Day, Kinder-Camp “Raising A Star”. Proses 
pembelajaran di awal tahun 2022 telah dilewati dengan penuh semangat 
dan mendapatkan pengalaman yang mengesankan. 

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.



CHINESE NEW YEAR CELEBRATION

Tahun ini, Imlek atau Tahun Baru China jatuh pada 1 Februari 2022 yang 
merupakan Shio Macan Air. Menurut catatan sejarah Imlek, peringatan 
tahunan ini sarat akan berbagai tradisi yang sudah berlangsung sejak 
zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Siswa dan guru 
PGTK Noah turut merayakannya dengan mengenakan pakaian khas dari 
China yaitu Cheongsam atau pakaian apa pun yang menyerupai warna 
Tahun Baru Imlek, seperti merah, atau emas. Banyak hal baru yang dipelajari 
para siswa melalui kegiatan yang menyenangkan seperti membuat 
kegiatan karya seni, mengenal makanan khas China serta menonton 
pertunjukkan Barongsai dari PLBI. Semoga melalui kegiatan ini, siswa akan 
belajar mendukung keragaman budaya di masyarakat. Mereka juga akan 
belajar untuk menghargai dan memperkaya pengetahuan tentang 
berbagai aspek budaya yang akan menambah pengalaman dan kerukunan.

FRIENDSHIP DAY

Kebiasaan membaca buku pada anak sangatlah penting karena dapat 
meningkatkan kemampuan memahami kata dan meningkatkan 
kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas dan juga menemukan ide-
ide baru. Namun, jutaan anak di Indonesia Timur tidak memiliki akses ke 
buku-buku berkualitas. Sekolah Noah bekerjasama dengan Taman Bacaan 

Pelangi mengadakan Friendship Day terkait program Learning to Give 

dengan tema “Share A Book, Build A Future” selama seminggu, mulai dari 
tanggal 14 – 23 Februari 2022. Para siswa sangat antusias untuk berbagi 
beberapa buku baik itu buku preloved atau buku baru. Total donasi buku 
yang kami terima sebanyak kurang lebih 800 buku dan telah dikirim ke 
Ende, NTT. Semoga kebaikan kita dapat meningkatkan minat baca dan 
literasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Berbagi membuat kita Bahagia.



SABBATICAL WEEK 

Bakat anak harus diasah sejak dini agar semakin berkembang saat mereka 
besar atau dewasa. Membantu anak menyadari bakat dan potensi mereka 
sejak usia dini adalah cara yang sangat baik untuk mempersiapkan masa 
kanak-kanak yang Bahagia dan masa depan yang sesuai harapan. Acara 
Sabbatical Week Term 3 ini bernama Kinder-Camp dengan tema “Raising A 

Star” dimana siswa mengikuti kegiatan Coaching Clinic selama seminggu 
sesuai dengan Camp yang dipilih. Setelah itu, siswa menunjukkan hasil 
bakat hebatnya lewat rekaman video untuk ditampilkan di hadapan teman-
temannya. Sebagai puncak acara dalam rangkaian acara Sabbatical  Week 
ini, siswa menghadiri Webinar anak bersama Natasha Chaerani, seorang 
penyanyi-penulis lagu, dan mantan penyanyi cilik untuk berbagi 
pengalaman tentang perjalanannya menjadi bintang. Selain itu ada juga 
Webinar anak bersama Reni Puspita Sari seorang ahli gizi yang berbagi ilmu 
tentang bagaimana nutrisi yang baik untuk tetap sehat dan semangat dalam 
mengasah bakat diri sendiri. Melalui kegiatan ini kami harap siswa-siswi 
dapat menemukan potensi dalam diri dan senantiasa mengasah potensi 
tersebut sebagai bekal di saat dewasa nanti. Selamat untuk anak terpilih 
dari Kinder-Camp “Raising A Star”.

Camp/Grade Sing Out Loud Solo Dance Star Sport Fun Art Tell A Tale

Playgroup

KG A

KG B

Clara

Jio

Naura

Mikha

Biya

Nafisa

Kenzo

Rendra

Sabila

Raf

Khaylila

-

Arsen

Daniel

-
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