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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 berkualifikasi Akreditasi A dan Cambridge Assessment Internal Education dengan ID 344.

Menjalani Tahun Akademik 2018/2019
Tahun akademik 2018/2019 sudah berjalan selama beberapa bulan. Dalam 
waktu sesingkat itu, sudah banyak kisah dan kesan-kesan yang membekas di 
benak para siswa, orang tua, dan para pendidik. Banyak kegiatan yang sudah 
dijalani seperti class trip, perayaan lebaran, dan perayaan hari kemerdekaan 
Republik Indonesia. Masih banyak kegiatan yang akan diadakan 
dalam beberapa waktu ke depan seperti family fun day, sehingga menjadi 
keseruan yang dinantikan di term yang akan datang.

Beberapa waktu ke depan Sekolah NOAH juga akan mengadakan open 
house yang diadakan tanggal 13 Oktober 2018. Orang tua dapat mengakses 
informasi mengenai Sekolah NOAH sedini mungkin.



Lebaran Celebration

Seperti sebelumnya, Idul Fitri 
dirayakan dengan tema Persatuan 
Dalam Keragaman. Kegiatan ini 
berlangsung pada tanggal 26 Juli 
2018 dan diisi dengan penampilan 
dari setiap kelas. Acara ditutup oleh 
pidato singkat dan inspiratif oleh Ibu 
Devi Gunawan.

SMP

SMP

Independence Day Celebration

SMP NOAH merayakan hari 
kemerdekaan dengan mengadakan 
lomba debat pada tanggal 20 Agustus 
2018. Lomba debat yang diikuti 
siswa kelas 6, 7, dan 8 bertemakan 
nasionalisme dan kategori Bahasa 
Indonesia dan Inggris. Acara 
dilanjutkan dengan permainan 
tradisional seperti makan kerupuk, 
memindahkan belut, dan balap karung.

Independence Day Celebration

Sekolah NOAH memperingati 
Hari Kemerdekaan pada tanggal 
20 Agustus 2018 dengan tujuan 
membangkitkan serta menumbuhkan  
rasa cinta pada tanah air serta 
menanamkan rasa hormat kepada 
para pahlawan. Siswa juga diajarkan 
untuk menghargai setiap bentuk 
perbedaan. Dimulai dengan upacara 
bendera dan dilanjutkan dengan 
berbagai jenis perlombaan yang 
dapat diikuti oleh seluruh siswa.

SD

Learning to Give

Learning To Give kali ini bertemakan 
Charity for Lombok diadakan pada 
tanggal 20 - 28 Agustus 2018. 
Siswa-siswi SD berjualan makanan 
dan minuman yang hasilnya akan 
disumbangkan kepada korban gempa  
bumi di Lombok. Hasil yang terkumpul, 
sebesar Rp. 31.914.800,-, diserahkan 
ke Metro TV untuk disalurkan kepada 
korban bencana gempa bumi yang 
berada di Lombok.

SD

Sabbatical Week

Setelah menyelesaikan rangkaian 
kegiatan semester project, Siswa-
siswi SMP melakukan kegiatan 
sabbatical week dari tanggal 18 - 21 
Septe;mber 2018. Kegiatan ini diisi 
dengan mengulas pelajaran di kelas.

SMP

Learning to Give

Untuk menumbuhkan rasa empati 
siswa terhadap sesama yang 
mengalami musibah, SMP NOAH 
mengadakan Learning to Give dan 
mengumpulkan donasi untuk korban 
bencana di Lombok mulai tanggal 20 
Agustus sampai dengan 31 Agustus 
dengan berjualan makanan dan 
menyisihkan dari sebagian uang 
saku mereka. Di akhir kegiatan, 
Sekolah NOAH menyerahkan seluruh 
dana yang terkumpul sebesar Rp. 
31.914.800,- pada Metro TV untuk 
disalurkan kepada korban gempa di 
Lombok.

Penanggulangan Kecacingan

Dalam rangka mendukung Permenkes 
No. 15 tahun 2017 mengenai upaya 
penanggulangan kecacingan, 
Sekolah NOAH bekerja sama dengan 
Puskesmas Pasar Rebo memberikan 
obat cacing kepada para siswa. Selain 
pemberian obat cacing juga dilakukan 
pemeriksaan mata, telinga, hidung, 
tenggorokan serta pengukuran tinggi 
dan berat badan.
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Semester Project

Semester project kali ini berkonsep 
charity program untuk kelas 7 dan 
community development untuk kelas 
8. Siswa menggalang dana dengan 
menyisihkan sebagian uang saku, 
berjualan makanan dan minuman 
serta mengamen di kantin. Dana yang 
terkumpul digunakan untuk belanja 
kebutuhan komunitas yang akan 
mereka kunjungi. Kelas 7 mengunjungi 
Panti Jompo Tresna Werdha, Panti 
Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, 
Wisma Tuna Ganda Palsigunung, dan 
Rumah Singgah Akur Kurnia Pasar 
Rebo, dan kelas 8 mengunjungi Desa 
Cikurutug kabupaten Sukabumi.

SMP

Lebaran Celebration

Berlangsung pada tanggal 26 Juli 
2018, Lebaran Celebration diisi dengan 
kegiatan seni, penampilan dari siswa 
yang beragama Islam serta makan 
lontong sayur bersama. Kegiatan ini 
diadakan untuk mengajarkan siswa-
siswi Sekolah NOAH menghargai 
umat muslim yang merayakan Hari 
Raya Idul Fitri serta memperkenalkan 
nilai-nilai kerukunan beragama.

SD



Let’s Be Healthy Day

Bekerja sama dengan puskesmas Pasar 
Rebo, Sekolah NOAH mengadakan 
Let’s be healthy kali ini diadakan pada 
tanggal 30 Agustus 2018. Kegiatan 
ini diadakan untuk memperkenalkan  
kebersihan diri kepada para siswa 
dan pemberian obat cacing. Program 
pemberian obat cacing ini merupakan 
salah satu upaya untuk mendukung  
program Permenkes Nomor 15 Tahun 
2017 dalam rangka penanggulangan 
kecacingan.

Project Exhibition

Kegiatan project exhibition rutin 
diadakan pada term 1 dan 3. Kegiatan 
term 1 kali ini dilaksanakan pada 
tanggal 14 dan 17 September 2018 di 
mana para siswa mempresentasikan 
hasil proyek yang sudah mereka  
buat di depan siswa dan siswi kelas 
lain. Tujuan dari Project exhibition 
adalah agar siswa lebih berani dalam 
mempresentasikan ide-ide mereka 
yang dituangkan dalam hasil yang 
telah mereka buat.

Let’s Be Healthy Day

Diadakan pada tanggal 29 dan 30 
Agustus 2018, Let’s Be Healthy Day 
diadakan untuk mengajar siswa/i 
pentingnya menjaga kesehatan. 
Acara ini diisi dengan  pemeriksaan 
tinggi badan, berat badan, kebersihan 
rambut, kuku dan juga telinga.

Class Trip KG A

Class Trip untuk KG A berlangsung 
pada tanggal 12 September 2018 
dengan mengunjungi Enzym 
Bioteknologi Internusa di Depok. 
Para siswa melihat secara langsung 
pembuatan pasta gigi hingga 
pengemasannya. Mereka juga 
mempelajari cara menggosok gigi 
yang benar. Mereka juga diajarkan 
pentingnya dalam menjaga kesehatan 
gigi. Dengan demikian para siswa KG 
A diharapkan lebih memahami dalam 
merawat dan menggosok gigi secara 
benar dan teratur.

Independence Day Celebration

Pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2018, 
siswa dan siswi PG/KG merayakan 
hari kemerdekaan dengan upacara 
bendera. Acara dilanjutkan dengan 
rangkaian kegiatan lomba dan 
mengerjakan kegiatan seni untuk 
memeriahkan dan mengajarkan 
sportivitas pada anak sejak dini.

Sabbatical Week

Siswa-siswi SD Noah melakukan 
kegiatan Sabbatical Week dimulai 
dari tanggal 18 - 21 September 2018. 
Kegiatan ini  bertemakan olahraga 
dimana semua siswa SD melakukan 
aneka olahraga seperti, sepak bola,  
bola basket, bulu tangkis dan lain-
lain. Mereka juga tetap mendapatkan 
kegiatan akademik.

Imunisasi Campak

Sekolah NOAH kembali bekerja sama 
kembali dengan Puskesmas Pasar 
Rebo pada tanggal 21 September 
2018 untuk melaksanakan imunisasi 
campak sebagai bagian dari program 
BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 
yang  diberikan kepada siswa kelas 
1 SD. Para siswa diperiksa terlebih 
dahulu oleh dokter untuk memastikan 
bahwa kondisi siswa memungkinkan 
untuk menerima imunisasi. Kegiatan 
ini merupakan implementasi dari 
Permenkes No. 12 tahun 2017.

Lebaran Celebration

Lebaran celebration berlangsung 
pada tanggal 26 dan 27 Juli 2018.  
Acara ini bertujuan untuk mengajarkan 
anak-anak mengenai pentingnya 
menghargai perbedaan dan 
menjunjung tinggi toleransi beragama. 
Acara ini diisi dengan kegiatan 
menyanyi, mengerjakan seni dan 
kerajinan, menonton, mendengarkan 
cerita, serta saling bermaaf satu 
dengan yang lain.

Learning To Give

Sekolah NOAH mengadakan Learning 
To Give dengan tema Charity for 
Lombok untuk mengajarkan siswa-
siswi untuk berempati terhadap 
sesama, khususnya korban gempa 
di Lombok. Mereka melakukan 
penggalangan dana dengan 
menghias amplop sejak tanggal 
20 hingga 28 Agustus 2018 yang 
kemudian diberikan kepada korban 
bencana gempa bumi di Lombok. 

SD

SD

SD

PG/KG

PG/KG

SD PG/KG

PG/KG

PG/KG



Class Trip KG B

KG B mengunjungi Museum PP 
Iptek TMII pada 19 September 2018 
di mana mereka melihat peragaan 
listrik, magnet, dan roket air, taman 
dinosaurus, dan simulasi rumah 
gempa. Para siswa mendapatkan 
pengalaman dengan melihat, 
mencoba, dan merasakan langsung 
berbagai macam alat peraga sains. 

Sabbatical Week

Pada tanggal 17 - 21 September 2018, 
siswa PG/KG menjalani sabbatical 
week yang bertemakan olahraga. 
dengan melakukan permainan 
olahraga seperti, sepak bola,  bola 
basket, bowling, dan senam ceria. 
Mereka juga bertanding dengan 
kelas lain untuk mengajarkan makna 
pentingnya sportivitas sejak dini. 

PG/KG PG/KG

Family Fun Day 2018

Sekolah NOAH bersama Parent 
Support Group kembali mengadakan 
Family Fun Day yang akan diadakan 
pada tanggal 27 Oktober 2018. 
Seperti sebelumnya, Acara akan diisi 
dengan kegiatan-kegiatan seperti 
olah raga bersama dan permainan-
permainan seru dan menantang. 
Nantikan informasi terbarunya.

UPCOMING


