
PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi tidak mematahkan semangat juang 
para guru, siswa, dan orang tua. Tahun akademik ini diawali dan diakhiri 
tanpa adanya pertemuan secara langsung antara guru dan peserta didik. 
Namun keadaan ini tidak mengurangi semangat guru untuk berkreasi dan 
kreatif dalam memberikan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan 
bagi siswa. Demikian pula semangat dan antusiasme para siswa serta 
dukungan orang tua yang tidak putus sehingga proses pembelajaran 
dapat terlaksana dengan baik dan tercipta kolaborasi yang solid antara 
seluruh komponen sekolah.

NEWSLETTER
VOL 04.2020/2021 PLAYGROUP/KINDERGARTEN

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.

Tidak dipungkiri bahwa pandemi memberikan peluang untuk berpikir dan 
bertindak kreatif bagi Sekolah Noah untuk terus mengevaluasi dan 
mengembangkan program pembelajaran yang inovatif untuk menjawab 
tantangan serta kebutuhan para siswa sesuai dengan usianya. Semoga 
keluarga besar sekolah tetap semangat, sehat serta terus berdoa agar 
wabah ini segera berakhir dan semua bisa kembali melakukan 
pembelajaran tatap muka seperti biasa.



LEBARAN CELEBRATION

Kami mendorong siswa-siswi di level PGTK Noah untuk belajar tentang 
perbedaan dan budaya di Indonesia semenjak usia dini. Mereka 
merayakan Idul Fitri pada tanggal 24 dan 25 Mei 2021, sebagai salah satu 
bentuk nyata karakter moral dengan menghormati perbedaan yang ada. 
Mereka tidak hanya belajar tentang tradisi, makna memaa�an, tetapi juga 
bagaimana menghargai perbedaan. Kami percaya dunia akan menjadi 
tempat yang lebih bahagia jika kita dapat saling menghargai dan 
menghormati orang lain.

KARTINI’S DAY

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. 
Para siswa tetap bersemangat di tengah pandemi menyambut Hari Kartini 
pada tanggal 21 dan 22 April 2021. Dengan antusiasme yang tinggi, para 
siswa PGTK Noah mengikuti aneka kegiatan lomba seperti; kontes foto 
untuk kelompok Playgroup, lomba menyanyi untuk kelompok TK A, dan 
lomba peragaan busana untuk kelompok TK B. Mereka menunjukkan 
semangatnya untuk berpartisipasi aktif untuk berkarya dalam 
meneruskan semangat perjuangan Ibu Kartini dalam situasi apapun.



HARI LAHIR PANCASILA

1 Juni adalah hari dimana kita diingatkan untuk senantiasa mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa-
siswi PGTK Noah melaksanakan upacara secara virtual untuk 
memperingati Hari Lahir Pancasila dan mempelajari makna 5 lambang dari 
sila Pancasila dengan penuh semangat. Pancasila adalah landasan 
pendidikan karakter bagi anak-anak Indonesia yang dapat merajut 
keragaman dan keindahan. Pancasila menyatukan seluruh rakyat 
Indonesia. 

LEARNING TO GIVE WITH PSG

Untuk menyambut Idul Fitri 1442 H, Dewan Eksekutif PSG PGTK 
menyelenggarakan program “Learning to Give”. Paket sembako 
didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar 
lingkungan Sekolah Noah dengan tetap mengikuti protokol menjaga jarak 
fisik dan menggunakan masker. Kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada PSG dan semua orang tua yang telah memberikan sumbangan 
dengan murah hati dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan.



SCIENCE EXHIBITION

Usia emas pada anak-anak dipenuhi dengan rasa keingintahuan yang 
tinggi terhadap banyak hal. Belajar sains dengan cara yang 
menyenangkan akan menjawab keingintahuan mereka. Dengan beragam 
eksplorasi sains yang dilakukan di rumah, mereka dapat melakukan 
beragam eksperimen sederhana seperti hujan warna-warni dan biji 
menari, eksperimen balon ajaib dan susu pelangi, serta eksplorasi 
gelembung lava dan roket sedotan. Mereka belajar menggunakan panca 
indra mereka untuk melakukan prediksi dan percobaan. Semoga para 
s iswa termot ivas i  untuk terus bela jar  dengan mengamat i , 
mendeskripsikan, dan bereksperimen menggunakan bahan-bahan yang 
mudah didapatkan di sekitar mereka.

SABBATICAL WEEK OF TERM 4

Sebagai akhir dari pembelajaran di semester 2, pada tanggal 7 – 23 Juni 
2021, Sekolah Noah mengadakan kegiatan Sabbatical Week dengan 

tema “I am a Little Explorer”. Acara ini di isi dengan ragam kegiatan 
eksplorasi yang menyenangkan bagi siswa seperti mengeksplorasi air, 
daun, batu, makanan serta mengeskplorasi literasi dan Bahasa. Siswa 
sangat menikmati acara ini dengan penuh keceriaan di sepanjang 
kegiatan berlangsung.



EDUCATIONAL TRIP

Educational Trip yang dilakukan secara virtual merupakan salah satu cara 
yang menyenangkan bagi siswa untuk mengeksplorasi tempat baru yang 
sejalan dengan topik pembelajaran yang telah mereka pelajari di level 
masing-masing. Kelompok Playgroup melihat ragam hewan langka 
Indonesia bersama Bali Safari Park, kelompok TK A berpetualang 
bersama Mojosemi Dinosaurus Park, dan kelompok TK B merayakan hari 
laut sedunia dengan mengeksplorasi hewan laut bersama Jakarta 
Aquarium. Siswa PGTK Noah sangat antusias dan bersemangat mengikuti 
kegiatan Edutrip ini dan mendapatkan pengalaman serta wawasan baru 
dengan berpetualang secara virtual di masa pandemi ini.

GRADUATION

Untuk pertama kalinya pada tanggal 21 dan 22 Juni 2021, Sekolah Noah 
mengadakan acara wisuda secara Drive-in. Acara ini berlangsung 
terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Meski 
demikian, acara ini tidak mengurangi rasa haru dari siswa dan orang tua. 
Selamat kepada para siswa TK B Noah! Semoga apa yang kalian harapkan 
tercapai dan selamat menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Kami 
senang sudah menjadi bagian dari proses pendidikan kalian dan kami 
sangat bangga pada kalian.



CLASS PARTY

Tanpa terasa telah tiba saatnya merayakan akhir tahun pelajaran 2020-
2021. Meski setahun berlalu tanpa bertemu secara langsung, namun 
banyak kenangan yang dirasakan oleh para guru, siswa, dan orang tua. 
End of Year Class Party menjadi kegiatan terakhir yang dilakukan bersama 
secara virtual dan dilakukan untuk merayakan semua yang telah dicapai 
dan mengingat banyak hal yang dialami oleh siswa dalam 1 tahun ini. 
Meskipun terhubung dengan teman sekelas dan orang yang dicintai 
hanya melalui layar gadget, namun hal ini tidak mengurangi rasa haru dan 
meninggalkan kesan yang mendalam. Sampai jumpa dan tetap semangat 
di jenjang berikutnya!

WEBINAR

Pengasuhan bukanlah menjadi tanggung jawab salah satu orang tua saja, 
namun menjadi tanggung jawab Ayah dan Ibu sebagai pasangan. Dewan 
Eksekutif dan Parents Support Group PGTK Noah mengadakan Parenting 
Webinar dengan tema "Partnership Parenting During Challenging Times", 
pada tanggal 17 April 2021 dengan narasumber Prof. Dra. Jenny Lukito 
Setiawan, M.A., Ph.D., Psikolog, untuk memberikan pengetahuan orang 
tua dalam berelasi sebagai pasangan dalam hal mendidik putra/putri di 
rumah pada masa yang penuh tantangan ini dengan sangat baik. Terima 
kasih untuk seluruh Dewan Eksekutif dan Parents Support Group PGTK 
Noah yang telah mempersiapkan parenting webinar ini. Menjadi orang tua 
adalah tugas mulia yang tidak berkesudahan. Mari kita luangkan waktu 
dan membangun relasi bersama pasangan agar kita dapat menjadikan 
anak-anak kita hebat dan kuat untuk Indonesia yang lebih baik!
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