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Sekolah Noah senantiasa memberikan pendidikan terbaik melalui kreativitas, 
penanaman nilai-nilai kepedulian, keagamaan, dan toleransi dalam keberagaman. 
Terlepas dari segala tantangan selama menjalani proses pembelajaran, Sekolah Noah 
tetap memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga untuk siswa. 
Berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan telah memberikan kesempatan bagi 
siswa Sekolah Noah untuk selalu belajar menggali kemampuan baik secara akademik, 
fisik, maupun penguatan pendidikan karakter. Kegiatan pada Term 3 dilakukan dengan 
menggunakan metode Hybrid Learning, yaitu proses belajar dimana siswa yang 
memilih belajar dari sekolah dan dari rumah mendapatkan waktu dan materi yang 
secara bersamaan tanpa mengurangi makna dan tujuan dari setiap kegiatan yang 
berlangsung. Melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada term 3, seluruh 
siswa Sekolah Noah mengenali dan memahami kekuataannya sendiri, ditantang untuk 
menggali kemampuan dan kekuatannya dalam bidang akademik maupun non-
akademiknya, dan terus komitmen untuk berlatih menjadi versi terbaik dari dirinya dan 
bertanggung jawab dan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya.



CHINESE NEW YEAR CELEBRATION

Tahun Baru Imlek di Sekolah Noah dirayakan dengan berbagai kegiatan, siswa belajar 
tentang perbedaan dan persamaan di antara orang-orang juga memperkenalkan 
konsep keragaman. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2022 dengan 
berbagai aktivitas yang menarik antaranya menulis simbol Cina sederhana, membuat 
karya seni,  melihat penampilan siswa, serta menonton pertunjukan Barongsai dan 
Wushu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para siswa dapat menghormati 
keragaman budaya yang ada di Indonesia.

VAKSINASI COVID-19 DOSIS KE-2

Bekerjama dengan Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo dan Diknas setempat, Sekolah 
Noah mengadakan kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis ke 2 untuk anak usia 6-11 tahun 
pada tanggal 17-18 Februari 2022. Antusiasme serta dukungan dari para orang tua yang 
turut serta mendukung program pemerintah ini terlihat dari terlaksananya kegiatan 
vaksinasi dosis ke-2 yang berjalan dengan baik. Dengan ini, seluruh warga Sekolah 
Noah sudah mendapatkan vaksinasi dan siap untuk mengikuti metode belajar hybrid 
yang juga sudah berjalan sejak pertengahan term 3.



PARENTING WEBINAR

Kesehatan tubuh di era pandemi sangat penting bagi seluruh manusia, termasuk 

seluruh warga Sekolah Noah. Oleh sebab itu, Dewan Eksekutif Parents Support Group 
(DE/PSG) SD Noah mengadakan Webinar dengan topik “A Healthy Family Start At 
Home” dengan narasumber Erikar Lebang - Praktisi Kesehatan yang ahli dalam 
Mengkombinasi Makanan Sehat dan Bintang Tamu Widi Mulia – Personil Trio Be3. 
Kegiatan ini telah terlaksana pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 yang dihadiri oleh siswa, 
orang tua, guru, dan seluruh staff Sekolah Noah. Melalui webinar ini, kita diajarkan untuk 
memahami kombinasi makanan yang dapat kita konsumsi, dan bagaimana menghindari 
penuaan dini akibat makanan yang kita konsumsi dengan tujuan agar seluruh warga 
Sekolah Noah dapat sehat selalu di era pandemi ini.

WEBINAR SISWA BERSAMA HILO SCHOOL

Salah satu tahapan dari Semester Project adalah Research yaitu proses dimana siswa 
mencari tahu informasi secara mandiri dari berbagai sumber. Sekolah Noah bekerja 
sama dengan Hilo School juga turut serta dalam pemberian materi mengenai topik 
Semester Project yang sedang dikerjakan oleh siswa. Adapun topik yang dibahas yaitu 

The Light Sources untuk siswa kelas 2 yang bertujuan memberikan pengetahuan 
mengenai sumber cahaya dan bagaimana cahaya dapat menciptakan bayangan, 

sedangkan untuk kelas 1 dan 3 topik yang dibahas adalah Animals and Plants yang 
bertujuan siswa dapat mengenal dan memahami hewan dan tumbuhan serta cara 
merawatnya, Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 dan 4 Maret 2022. 

Kesehatan tubuh di era pandemi sangat penting bagi seluruh manusia, termasuk 

seluruh warga Sekolah Noah. Oleh sebab itu, Dewan Eksekutif Parents Support Group 
(DE/PSG) SD Noah mengadakan Webinar dengan topik “A Healthy Family Start At 
Home” dengan narasumber Erikar Lebang - Praktisi Kesehatan yang ahli dalam 
Mengkombinasi Makanan Sehat dan Bintang Tamu Widi Mulia – Personil Trio Be3. 
Kegiatan ini telah terlaksana pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 yang dihadiri oleh siswa, 
orang tua, guru, dan seluruh staff Sekolah Noah. Melalui webinar ini, kita diajarkan untuk 
memahami kombinasi makanan yang dapat kita konsumsi, dan bagaimana menghindari 
penuaan dini akibat makanan yang kita konsumsi dengan tujuan agar seluruh warga 
Sekolah Noah dapat sehat selalu di era pandemi ini.



WEBINAR SISWA BERSAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Siswa-siswi kelas 6 Sekolah NOAH melakukan penelitian tentang "Ekosistem Dan 
Adaptasi Tumbuhan dan Hewan terhadap Lingkungan serta Bagaimana Cara 
Menjaganya", oleh karena itu, Sekolah Noah bekerja sama dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan materi yang dapat membantu para 
siswa menyelesaikan penelitiannya. Webinar yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 
2022 ini, memiliki tujuan agar siswa mampu memahami bagaimana cara menjaga 
lingkungan, melestarikan hewan dan tumbuhan dilingkungan tersebut. Siswa dapat 
memberikan kontribusi untuk lingkungan dan makhluk hidup.

WEBINAR SISWA BERSAMA MUSEUM LISTRIK DAN ENERGI BARU

Semakin berkembangnya teknologi, semakin beragam cara siswa mendapatkan 
pengetahuan dan informasi baru. Sebagai salah satu dari tahapan Semester Project 
yaitu Research, Sekolah Noah bekerja sama dengan Museum Listrik dan Energi Baru 

dengan topik Energy Sources and Electricity untuk siswa kelas 4 dan 5 yang 
dilaksanakan pada 24 Februari 2022. Webinar ini menjelaskan tentang sumber energi 
listrik, penyaluran listrik, dan semua informasi yang berkaita dengan sumber energi 
dalam kehidupan sehari-hari.



DEVOTION: PRAY FOR INDONESIA

Siswa-siswi Sekolah Noah selalu diajarkan untuk berempati dan peduli terhadap 
sesama, oleh karena itu, Sekolah Noah mengadakan kegiatan doa bersama dengan 
tema “Pray For Indonesia” yang telah dilaksanakan secara virtual pada 11 Februari 2022. 
Kegiatan ini khusus untuk mendoakan keberlangsungan kegiatan pembelajaran di 
Sekolah Noah dan mendoakan agar Bangsa Indonesia cepat pulih dari kondisi pandemi 
seperti sekarang ini.

SEMESTER PROJECT

Salah satu program Sekolah NOAH yang rutin dilakukan adalah Proyek Semester yaitu 
proses dimana siswa akan memiliki satu topik dan mengumpulkan informasi terkait 
untuk dianalisis dan membuat suatu produk yang akan dipresentasikan dan 
diimplementasikan. Proses ini tentunya mendorong dan mengembangkan 
pemahamannya tentang konsep-konsep tertentu melalui metode teoritis dan praktis. 

Kegiatan semester project ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang pertama, siswa  
mengumpulkan informasi melalui observasi terkait topik tertentu sehingga 
menghasilkan pengetahuan yang komprehensif. Kedua, siswa melakukan diskusi 
kelompok, mengemukakan pendapat serta berbagi pengetahuan yang telah mereka 
dapatkan. Guru menjadi fasilitator yang memberikan arahan agar siswa dapat 
menghasilkan sebuah output. Ketiga, siswa membuat satu produk/alat untuk membantu 
mereka menuangkan informasi yang sudah didapatkan kedalam sebuah produk. 
Keempat, siswa dapat mempresentasikan project mereka didepan guru ataupun orang 
tua. Sekolah Noah berharap dengan adanya kegiatan Semester Project ini para siswa 
dapat lebih percaya diri dalam mempresentasikan sebuah karya yang mereka buat.



FRIENDSHIP DAY - VIRTUAL CHARITY CONCERT

Sekolah Noah memiliki kegiatan Friendship Day yang bertujuan membantu siswa 
semakin memahami, mengasihi, menghargai, dan membantu orang lain dengan 

berbagai cara dalah satunya dengan mengadakan kegiatan Virtual Charity Concert yang 
dilaksanakan pada 16 Maret 2022. Siswa berpartisipasi langsung dalam konser dengan 
menunjukkan kemampuannya seperti menyanyi, menari, membaca puisi, dan 
memainkan alat musik. Selain itu, siswa menunjukkan kemampuannya dalam bidang seni 
yaitu melukis. Melalui kegiatan amal ini, donasi yang didapatkan sepenuhnya diberikan 
kepada organisasi non-profit, Rumah Faye yang membantu anak-anak yang kurang 
beruntung dapat memenuhi haknya sebagai seorang anak terutama mendapatkan 
pendidikan yang layak. 

SABBATICAL WEEK: INTERNAL COMPETITION

Kegiatan Sabbatical Week pada term ini, mengusung tema “Noah’s Spotted Talent” 
melalui kegiatan ini, siswa mampu mengenali dirinya terhadap hal apa yang mereka 
kuasai dan menjadi kekuataannya. Kompetisi yang dilaksanakan dari tanggal 14-16 
Maret 2022 terbagi menjadi 2 bidang dan 5 kategori. Bidang akademik dengan kategori 
Matheletes, Spelling Bee, dan Little Scientist, sedangkan bidang non-akademik dengan 
kategori Singing dan Dance Competition. Siswa berkompetisi dengan teman selevelnya 
dan menghasilkan masing-masing satu siswa terbaik di setiap kategorinya. 



Sekolah Noah mengapresiasi partisipasi dan semangat yang diberikan dalam mengikuti 
berbagai kompetisi selama Term 3 ini.

Science and Mathematics as Representatives of Technology (Smart)
26 Februari 2022

Aisha Argya Sasongko
Amira Nabila Rachman

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: 

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

Spelling Bee ELC Indonesia
10 & 11 Maret 2022

Manuela Fransisca Panjaitan
Emily Jessica Taufik
Anak Agung Istri Kyoko Navashakti
Ava Vukonic
Elia Rosario Sihombing
Isadore Hosanna Dijiwa Kasman
Clara Felitha Sitorus
Elizabeth Gina Natalina
Ivy Bernadette Nauli Manurung
Jemima Chrissa Yanada
Phoebe Eunike Anggreny Panjaitan
Maudy Christin Panjaitan
Maria Pradnya Asmita Riyanto
Nyoman Vira Paramitha
Alexander Raditya Pamungkas

Participants: 

Olimpiade Sains Kuark
26 Maret 2022
Participants: 

Anastasya Quinta Damayanti 
Ryu Conan Lee Skipper 
Andrea Isabel Kinandari 
Aisha Argya Sasongko 
Amira Nabila Rachman 
Lydwine Annmarie Aluna Hadi 

Japan International Science & 
Mathematics Olympiad (JISMO)

SEKOLAH NOAH MENGAPRESIASI 

PARA ORANGTUA DAN SISWA 
SEKOLAH NOAH

ATAS KERJASAMA DAN DUKUNGANNYA DALAM KEGIATAN 

LEARNING TO GIVE - VIRTUAL CHARITY CONCERT.

DONASI AKAN KAMI BERIKAN KEPADA RUMAH FAYE.

TOTAL DONASI SEBESAR :

Rp. 23.000.000,-
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