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Diterbitkan periodik. Memberikan informasi tebaru 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 berkualifikasi Akreditasi A dan Cambridge Assessment Internal Education dengan ID 344.

Semangat dalam Menjalani Tahun 2018!
Tak terasa kita sudah memasuki triwulan pertama di tahun 2018. Walau baru 
menjalani tiga bulan di tahun ini, sudah banyak cerita dari Sekolah NOAH. Pada 
term ini, Sekolah NOAH sudah mengadakan kegiatan Children’s Presentation 
untuk upper grade level serta playgroup dan kindergarten. Melalui kegiatan 
ini, para siswa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menunjukkan 
kemampuan mereka di hadapan orang banyak.

Pada Januari 2018, beberapa siswa SD dan SMP NOAH menghadiri Youth 
Environmental Summit (YES) 2018 di Singapura dan mendapatkan medali perak 
pada presentasi model bisnis. YES merupakan kegiatan yang dihadiri siswa-siswi 
dunia agar mereka memahami topik terkini mengenai perlindungan lingkungan. 



Mathletics Competition

Pada tanggal 25 Januari 2018, para 
siswa kelas 7 mengikuti perlombaan 
Mathletics dengan tujuan membangun 
kepercayaan diri para siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal matematika 
dalam waktu yang telah ditentukan,   
dan juga mengajarkan bagaimana 
berkompetisi secara adil. Para juara 
perlombaan Mathletics 2018 antara 
lain Gaby (Juara 1), Dian (Juara 2), dan 
Nathan (Juara 3).

Friendship Day 

One Foot One School Charity 
merupakan program yang mengajak 
civitas sekolah untuk peduli kepada  
para penyandang tuna daksa dengan 
menyumbangkan tangan atau kaki 
palsu. 

Sebagai bagian dari kegiatan 
friendship day pada tanggal 14 
Februari 2018, Sekolah NOAH 
bekerja sama dengan Yayasan Visi 
Maha Karya mengajak siswa untuk 
menggalang dana hingga terkumpul 
Rp. 10.083.500.

Math Olympic 

SD NOAH mengadakan kegiatan Math 
Olympic pada tanggal 25 Januari 
2018. Para siswa kelas 1 hingga kelas 
6 berkompetisi dalam menjawab soal 
matematika. Berikut adalah para juara 
Math Olympic SD 2018:

Kelas 1  Kelas 2 
Juara 1:  Genoa Juara 1:  Kevin 
Juara 2: Rizka Juara 2:  Keyandra 
Juara 3: Raphael Juara 3:  Timothy

Kelas 3 Kelas 4 
Juara 1:  Joshua Juara 1:  Satrio 
Juara 2: Saka Juara 2: Ara 
Juara 3: Devica Juara 3: Keisha

Kelas 5 Kelas 6 
Juara 1:  Prina Juara 1:  Laura 
Juara 2: Joshua Juara 2: Fabio 
Juara 3: Christella Juara 3: Hezki

Semester Project     

Semester project merupakan kegiatan 
yang rutin diadakan pada term 1 
dan term 3. Untuk term 3 kali ini 
dilaksanakan pada tanggal 8-9 Maret 
2018 (Lower Grade level) dan 12-13 
Maret 2018 (Upper Grade Level). Siswa 
didorong untuk lebih berani dalam 
mempresentasikan hasil riset mereka 
di depan teman-temannya dan guru 
penilai.

SMP

SMP

SMP

Chinese New Year Celebration 

Pada tanggal 19 Februari 2018, 
para siswa SMP NOAH merayakan 
Imlek bersama dengan teman-
temannya. Dalam perayaan ini mereka 
menampilkan seni barongsai, tarian 
serta peragaan wushu

Dengan kegiatan ini diharapkan para 
siswa dapat membangun toleransi 
serta mengaktualisasikan diri dari 
semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Visiting INSWa for Semester Project   

Sebagai bagian dari semester project, 
pada tanggal 8 Februari 2018, siswa/i 
Kelas 7  SMP NOAH  mengunjungi 
InSWA (Indonesia Solid Waste 
Association) untuk mempelajari 
manajemen sampah, pemilahan jenis 
sampah yang dapat diolah, serta 
proses pengomposan secara Aerobik. 
Mereka juga  mempraktekkan 
kerajinan tangan seperti dompet, alas 
gelas dan tas dari bekas bungkus kopi. 

Pada tanggal 15 Maret 2018, siswa 
mempresentasikan hasil penelitian 
tentang manajemen sampah di 
depan guru-guru, teman-teman 
dan perwakilan dari inSWA. Siswa  
juga mendonasikan Rp 5.000.000,- 
sebagai apreasiasi atas manajemen 
sampah yang dilakukan inSWA.

SD

Vaksinasi Difteri

Sekolah NOAH bekerja sama dengan 
Puskesmas Pasar Rebo mengadakan 
vaksinasi difteri yang ditujukan untuk 
siswa dan siswi Sekolah NOAH. 
Acara ini diadakan pada tanggal 21 
Februari 2018 sebagai bagian dari ORI 
(Outbreak Response Immunization).
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SD
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Sharing Session    

Dalam rangka semester project, siswa/i 
Kelas 7 SMP NOAH memberikan 
sharing session mengenai manajemen, 
pemilahan sampah hingga proses 
pembuatan kompos kepada siswa/i 
kelas 5 dan 6 SDN Cijantung 03 Pagi 
dan SDN 02 Kalisari.

SMP



Chinese New Year Celebration

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 
19 - 20 Februari 2018 dan merupakan 
kegiatan awal di semester II. Bertujuan 
agar para siswa mengenal budaya 
lain dan menghormati keberagaman 
di Indonesia. Berbagai kegiatan 
yang diadakan antara lain membuat 
art, makan bersama, menonton 
penampilan masing-masing kelas 
serta menyaksikan pertunjukkan 
barongsai.

Pemberian Vitamin A

Untuk mendukung program 
Puskesmas Pasar Rebo mengenai 
bulan vitamin A, maka Sekolah 
Noah bersama dengan PSG PG/KG 
mengadakan pemberian vitamin A 
untuk siswa-siswi PG/KG Noah pada 
tanggal 26 - 27 Februari 2018.

Chinese New Year Celebration 

Dalam rangka merayakan Tahun Baru 
Imlek, acara ini dilaksanakan pada 
tanggal 19 Februari 2018 di mana 
para siswa mengenakan cheongsam 
atau pakaian bernuansa merah. 
Mereka mempersiapkan pementasan 
seperti tarian atau nyanyian per kelas. 
Kegiatan lainnya adalah membuat 
lampion, melihat pertunjukan wushu 
dan barongsai, serta potluck dan 
makan dengan nuansa Imlek.

Friendship Day

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 
12 - 15 Februari 2018. Sekolah NOAH 
berkerja sama dengan Yayasan Visi 
Maha Karya yang bergerak dibidang 
sosial membantu para disabilitas 
memperoleh kaki palsu. Anak-anak 
diajarkan untuk mau membantu 

sesama dengan menabung setiap 
hari ke dalam celengan yang telah 
disediakan Yayasan Visi Maha Karya

Puncak acara pada tanggal 15 Februari 
2018 Yayasan Visi Maha Karya 
mengajak anak-anak mendengarkan 
cerita yang mengangkat tema tentang 
membantu sesama.

Pada tanggal 31 Januari - 4 Februari 
2018, beberapa siswa SD dan 
SMP NOAH mengikuti kegiatan 
Youth Enviromental Summit (YES) 
di Singapura. Acara ini merupakan 
rangkaian kegiatan In School Program 
yang dilakukan oleh Sekolah NOAH.

YES merupakan sebuah program 
agar para siswa-siswi di dunia 
yang berpartisipasi di acara ini, 
mengenali topik terkini mengenai 
lingkungan. Siswa-siswi mempelajari 
faktor apa saja yang mempengaruhi 

lingkungan, seperti perubahan iklim, 
keberlangsungan pangan, konservasi 
lingkungan, dan pentingnya daur 
ulang dengan tujuan melindungi bumi 
kita.

Siswa-siswi Sekolah NOAH yang 
mengikuti YES antara lain Aditya 
Chandra Kusuma, Caroline Alvina 
Sandra, Dian Vania Jessicha 
Rondonuwu, Kylie Devina Cleosandra 
O, Steven Maruli Simbolon, Travine 
Otniel Aftara (Grade 7 SMP) dan Izzan 
Hibrizi Atthariq (Grade 5).

Para siswa mengikuti aneka 
aktifitas yang sangat padat dan 
membangun seperti amazing race, 
water experiential trail, social 
entrepreneurship workshop, business 
model presentation competition and 
cultural presentation. 

Dalam kegiatan YES ini, Sekolah 
NOAH mendapatkan penghargaan 
medali silver dalam aktivitas business 
model presentation. Para siswa 
sangat senang dan menikmati seluruh 
kegiatan tersebut.
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rupa agar para siswa/i memahami 
bahwa untuk mencapai sebuah tujuan 
kolektif, diperlukan kreatifitas, dan 
kerja sama tim. 

Tahun ini, Sekolah NOAH mengambil 
kisah-kisah dari dongeng internasional 
dan budaya pop untuk kegiatan 
Children’s Presentation. Setiap jenjang 
memiliki kesempatan tampil. Kegiatan 
dibuka pada tanggal 1 Maret 2018 oleh 

siswa Grade 5 dan 6 dan diakhiri pada 
tanggal 20 April 2018 oleh siswa SMP

Mari kita berikan dukungan kepada 
mereka agar mereka lebih percaya diri 
sehingga mendorong mereka lebih 
kreatif.

Children’s Presentation merupakan 
kegiatan yang rutin diadakan oleh 
Sekolah NOAH setiap tahun. Tujuan 
kegiatan ini adalah mendorong 
para siswa/i agar berani tampil di 
hadapan banyak orang dan tentu 
saja agar menjadi lebih kreatif dalam 
mengekspresikan diri.

Berbagai kisah yang telah dipilih, 
disadur, dan ditulis ulang sedemikian 


