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MEMULAI TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DENGAN
PENUH SEMANGAT
Selamat datang bagi siswa-siswi dan orang tua SD Noah pada tahun
pelajaran 2021/2022. Pembelajaran yang masih dilaksanakan secara
virtual, tidak menghalangi semangat dan kreativitas siswa dalam
melaksanakan beragam kegiatan di SD Noah. Mulai dari kegiatan
perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan let’s stay healthy,
kegiatan proyek semester hingga kegiatan sabbatical week dengan tema
digital literacy. Melalui kegiatan digital literacy, siswa diharapkan memilki
kemampuan literasi yang baik dan dapat menciptakan siswa yang
memiliki pola pikir kreatif dan kritis. Kami sangat mengapresiasi kerjasama
dan dukungan orang tua murid Sekolah Noah yang tidak henti sehingga
proses belajar dapat berlangsung dengan maksimal.
Diterbitkan periodik. Memberikan informasi terbaru kepada orang tua dan siswa mengenai kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan beserta pengumuman-pengumuman penting lainnya. 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.

INDEPENDENCE DAY
Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dilakukan seperti tahun
sebelumnya yaitu secara virtual, namun semua siswa tetap bersemangat
mengikuti kegiatan upacara bendera dan beragam kegiatan lomba untuk
memeriahkan perayaan HUT RI ke 76. Upacara bendera dilakukan secara
virtual pada tanggal 18 Agustus 2021. Lomba yang diikuti oleh siswa
bertemakan “Video Kreatif Rayakan Merdekamu”, siswa diarahkan untuk
membuat video dalam rangka memeriahkan kemerdekaan versi mereka.
Kegiatan perayaan kemerdekaan ini juga diisi dengan kegiatan Belantara
Budaya dimana para siswa menjelajahi 3 pulau besar di Indonesia dan
mengenakan pakaian adat dari daerah tersebut. Dengan adanya kegiatan
ini diharapkan para siswa dapat mencintai budaya Indonesia dan
melestarikannya dan semangat kemerdekaan selalu ada meskipun di
situasi pandemi seperti sekarang ini.

LET'S STAY HEALTHY
Nutrisi yang baik selalu penting, tetapi pada masa pandemi, itu menjadi
lebih penting karena makanan bergizi yang seimbang membantu sistem
kekebalan yang kuat. Dalam rangka mendukung kesehatan anak dan
memberikan pengetahuan lebih tentang keadaan saat ini, Sekolah Noah
mengadakan kegiatan Let’s Stay Healthy dengan tema Healthy Mind,
Healthy Body, and Healthy Life bekerjasama dengan Hilo School. Kegiatan
ini diadakan pada hari Kamis, 2 September 2021. Siswa melakukan aktivitas
menyenangkan seperti Hilo dance, presentasi tentang makanan dan nutrisi,
storytelling dan membuat makanan sehat yaitu smoothie fruit.

SEMESTER PROJECT
Sekolah NOAH memiliki kurikulum yang bertujuan mengembangkan
pembelajaran holistic, tidak hanya kemampuan akademik siswa namun
juga mengembangkan pemahamannya mengenai konsep-konsep
melalui metode teoritis dan praktis. Semester project merupakan salah
satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam mencari data, menganalisa, menarik kesimpulan serta bekerja
secara kolaboratif dengan rekan kelompoknya. Kegiatan semester
project ini dibagi menjadi beberapa tahapan atau stages yang pertama,
siswa melakukan pengumpulan informasi/data melalui observasi terkait
materi tertentu sehingga menghasilkan pengetahuan yang komprehensif.
Tahapan pertama ini dilalui siswa dengan mendengarkan pemaparan dari
beberapa narasumber yakni: Hilo, dokter dari Puskesmas Kalisari, BPPT
(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) serta dari Museum Listrik
dan Energi Baru. 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.

DIGITAL LITERACY WEEK

dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dengan membaca,
menulis, dan berbicara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 29
September 2021 dengan aktivitas menyenangkan seperti membaca buku
cerita, membuat poster word bank, story map, dan sharing session
bersama penulis buku dan redaktur tempo.co. Melalui kegiatan ini,
diharapkan para siswa mampu mengembangkan kemampuan literasinya
dalam kegiatan sehari-hari dengan rajin membaca, menulis, dan berbagi
informasi yang didapatkannya kepada orang lain, serta dapat menjadi
pengguna media sosial yang tanggung jawab.

BOOK COSTUME DAY
Digital literacy week ditutup dengan kegiatan yang sangat menarik yakni
Book Costume Day dimana siswa mengenakan kostum sesuai dengan
karakter yang disukai mereka. Siswa juga berbagi cerita tentang tokoh atau
karakter yang mereka kenakan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk siswa
dapat meningkat minat baca serta mengekspresikan diri melalui tokohtokoh yang disukai dalam buku yang mereka baca.

LOMBA KOMPETISI SAINS NASIONAL 2021
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Kompetisi
Sains Nasional Tahun (KSN) 2021 untuk Tingkat SD sebagai wadah strategis
untuk mengembangkan daya nalar, kemampuan memecahkan masalah,
kreativitas, dan sportivitas siswa. Sekolah NOAH berpartisipasi dalam
Kompetisi ini yang diwakilkan oleh Siswa Kelas 6 dalam mata pelajaran
Matematika dan IPA. Pada Babak Penyisihan yang telah dilaksanakan pada
bulan Juni 2021, Sekolah NOAH berhasil lolos tahap penyisihan dan akan
lanjut ke tingkat Kota Jakarta Timur. Lomba tingkat Kota dilaksanakan pada
tanggal 28 September 2021, selanjutnya jika kedua siswa Noah lulus akan
maju ke tingkat provinsi DKI Jakarta.

PERESMIAN DE/PSG TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Peresmian DE PSG SD Noah telah dilaksanakan pada tanggal 16 September
2021, peresmian dilaksanakan secara virtual dengan mengundang seluruh
perwakilan orangtua yang telah terpilih menjadi Dewan Eksekutif dan juga
PSG kelas. Kami sangat mengapresiasi kesediaan Bapak/Ibu yang berkenan
menjadi perwakilan dari para orangtua wali murid. Semoga program yang
dirancang oleh DE PSG SD Noah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

OPEN HOUSE SEKOLAH NOAH
Sekolah Noah Kembali mengadakan Virtual Open House di hari Sabtu, 25
September 2021 untuk level TK, SD, dan SMP. Kami mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada 130 orang tua yang telah menghadiri
acara ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat lebih
lanjut tentang Sekolah Noah. Kami berharap di tahun pelajaran baru 20222023, pihak sekolah dan orang tua dapat terus bahu membahu untuk
memaksimalkan pengembangan karakter dan kemampuan akademik
siswa sehingga mereka dapat menjadi generasi yang cakap dan
berkualitas di masa yang akan datang.

SEKOLAH NOAH MENGAPRESIASI

DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

