
PENUTUP TAHUN PELAJARAN 2020/2021

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.

NEWSLETTER
VOL 04.2020/2021 ELEMENTARY

Terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh 
selama satu tahun ajaran ini, Sekolah Noah berkomitmen untuk terus 
memberikan pendidikan terbaik melalui pembelajaran yang kreatif dan 
inovatif. Tanpa terasa, saat ini kita sudah sampai dipenghujung tahun 
akademik 2020-2021 yang dilalui tanpa adanya pertemuan tatap muka. 
Tentu saja, hal ini akan meninggalkan kenangan tersendiri bagi para guru, 
siswa dan juga orang tua. Terima kasih untuk kerjasama, dukungan dalam 
bekerja kolaboratif ditahun ini. 

Sekolah Noah akan senantiasa memberikan pengalaman belajar yang 
interaktif agar siswa dapat menggali kemampuan mereka baik secara 
akademik maupun fisik dengan berlandaskan penanaman karakter moral. 
Para siswa Sekolah Noah siap untuk melangkah ke jenjang pendidikan 
selanjutnya di Tahun Pelajaran 2021/2022 mendatang dengan penuh 
antusiasme, optimisme,  dan semangat yang lebih baik lagi.



KARTINI’S DAY

Tanggal 21 April adalah hari kelahiran Pahlawan Kemerdekaan Nasional 
Raden Ajeng Kartini (R.A. Kartini) yang setiap tahunnya diperingati oleh 
seluruh bangsa Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi terhadap emansipasi 
kaum wanita, Sekolah Noah memperingati Hari Kartini dengan semangat 
kebersamaan dan antusiasme yang tinggi. Tahun ini, kegiatan 
memperingati Hari Kartini dilakukan secara virtual dan diisi dengan 
kegiatan perlombaan membuat video narasi bertemakan Kartini masa 
kini. Pada tanggal 21 April, siswa-siswi melaksanakan kegiatan upacara 
memperingati Hari Kartini, serta menonton video tentang sosok Kartini 
dari masa ke masa. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh 
siswa dapat selalu mengenang jasa para pahlawan dan memaknai 
perjuangan yang telah dilakukan.

LEBARAN CELEBRATION 

Dalam rangka memperingati Hari Raya umat muslim, siswa-siswi SD Noah 
menyelenggarakan kegiatan Lebaran Celebration. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk mengajarkan bentuk toleransi antar umat beragama yang 
perlu dipupuk sejak dini. Kegiatan ini dilakukan secara virtual dan diisi 
dengan kegiatan membuat kreasi dengan menganyam bentuk ketupat, 
menonton video tradisi umat muslim dalam memperingati Hari Lebaran. 
Seluruh siswa diharapkan dapat selalu menghargai perbedaan beragama 
serta dapat selalu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari.



HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati untuk menghormati jasa 
Ki Hajar Dewantara yang telah banyak berkontribusi dalam pendidikan di 
Indonesia. Dalam memperingati Hardiknas, para siswa melakukan 
upacara secara daring dan menyaksikan penayangan video dengan tema 
pendidikan di berbagai daerah yang bertujuan untuk meningkatkan rasa 
semangat siswa untuk selalu giat belajar dalam kondisi apapun.

HARI LAHIR PANCASILA 

Sekolah Noah memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 
dengan melakukan upacara dengan penuh hikmat secara daring. Sekolah 
Noah secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 
pengajaran Character Education setiap harinya. Dengan pengajaran 
Character Education ini, siswa-siswi diharapkan dapat memahami arti dari 
setiap sila Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari.



EDUCATIONAL TRIP

Educational Trip merupakan salah satu kegiatan pembelajaran interaktif 
yang dilakukan secara virtual dengan berkolaborasi bersama tim Playdate 
Indonesia. Kegiatan ini bertemakan Robotic Explorer, dimana siswa dapat 
belajar mengetahui sejarah robot dari berbagai negara dan 
mempraktikkan langsung cara membuat mini robot.  Tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk memberi pengetahuan serta wawasan mengenai dunia 
robot dan menggali kreativitas dengan memberi pengalaman untuk dapat 
secara langsung merakit robot sederhana.

SABBATICAL WEEK

Kegiatan Sabbatical Week pada term 4 ini bertemakan Bon Voyage Digital 

World Traveling, dengan dipandu oleh tim Playdate Indonesia. Siswa 
diajak untuk melakukan perjalanan virtual yang menyenangkan ke 
berbagai negara seperti USA, Netherlands, dan Jepang. Tidak hanya itu, 
dalam kegiatan ini siswa juga akan menggunakan kacamata VR 3 dimensi 
untuk dapat melihat berbagai objek wisata dan merasakan pengalaman 
baru berada di tempat wisata tersebut secara virtual. Adapun tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk membangun pemahaman dan pengetahuan tentang 
sejarah dan budaya di negara-negara yang mereka kunjungi.



END OF YEAR SHARING SESSION

Di akhir tahun ajaran para siswa-siswi SD Noah perlu meningkatkan energi 
mereka dengan berbagai dorongan dan motivasi. SD Noah mengadakan 
rangkaian kegiatan End Year Sharing Session dengan tema Speak Up 
and Express Yourself yakni para siswa mengikuti kegiatan sharing session 
dan self-reflection dimana mereka dapat berbagi tentang apa yang 
mereka rasakan selama satu tahun pembelajaran jarak jauh 
diselenggarkan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, para siswa akan 
mengikuti kegiatan webinar dengan judul Let’s Keep Up Your Spirit 
dengan tujuan membangun semangat dalam menjalani proses 
pembelajaran kedepannya. Kegiatan ini bekerjasama dengan Klinik 
Ruang Tumbuh sebagai fasilitator dan dipandu oleh psikolog klinis anak 
dan remaja yakni Ibu Ristriarie Kusumaningrum, M.Psi,. Psikolog.

CLASS PARTY

Tahun Pelajaran 2020/2021 ditutup dengan kegiatan Class Party secara 
Virtual. Class Party di akhir tahun pelajaran ini bertemakan Summer In The 
Air untuk siswa kelas 6 dan Fit and Fun untuk siswa kelas 1 – 5. Siswa 
mengenakan dreescode sesuai dengan tema masing-masing. Siswa dan 
guru berkumpul secara daring, zumba bersama, memberikan pesan dan 
kesan, serta makan bersama. Kegiatan bertujuan untuk menjalin 
kebersamaan dan sebagai bentuk semangat dalam melepas para siswa 
untuk naik ke jenjang selanjutnya. 



GRADUATION

Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia masih mengalami situasi pandemi 
COVID-19 sehingga pelaksanaan kelulusan siswa Tahun Pelajaran 
2020/2021 harus tetap disesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini. 
Prosesi kelulusan dilaksanakan secara drive-in pada tanggal 23 Juni 2021. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 
sangat ketat. Pada tahun ini, SD Noah meluluskan 56 siswa kelas 6. Dalam 
kesempatan tersebut, Ibu Uli Pandjaitan selaku Direktur Sekolah Noah 
memberikan pesan kepada para wisudawan mengutip dari filsuf Cina 
berkata, “Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah sederhana” 
ini berarti bahwa pencapaian para siswa saat ini menjadi salah satu 
langkah yang akan membantu melanjutkan pendidikan ke tingkat 
selanjutnya. Semoga proses belajar yang sudah dilakukan oleh siswa 
siswi di Sekolah Noah dapat dijadikan proyeksi diri untuk menggapai cita-
cita yang lebih besar di masa yang akan datang. Sekolah Noah 
mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan tahun 2021. Tetaplah 
semangat belajar dalam kondisi apapun!

JAPAN INTERNATIONAL SCIENCE AND MATHEMATICS OLYMPIADS (JISMO) 
SPRING COMPETITION 2021

GENOAZENZA POPAL
WATUPONGOH 
Was awarded SAPPHIRE for 
Math Primary 4 category.

LAURENTIA KALYANA 
NIRADHARI DARUADJI
Was awarded SAPPHIRE for 
Science Primary 4 Category.

Participants: 

INTERNATIONAL KANGAROO MATH COMPETITION (IKMC) 2021

MUHAMMAD FARID 
ADINATA
Was awarded for bronze medal.

JORDAN ANDREAS 
SIMARMATA
Was awarded for bronze medal.

Participants:

Darrell Aaron Rhothio Hifi
Deogratias Vedamai Gentala

Ruth Graciela Simanjuntak
Veronica Jeslyn Anindita

Rizky Fahrezi
Evan Danish Pradipta
Aisha Argya Sasongko

Andrea Isabel Kinandari

Axelcis Pedro Prabaswara
Malona Vanessa Kyrie Vebita

Sekolah Noah mengapresiasi partisipasi dan semangat yang diberikan dalam mengikuti berbagai 
kompetisi selama term 4 ini.
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