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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.

Penghujung Tahun 2018
Kita sudah mendekati akhir tahun 2018, apakah cita-cita dan apa yang kalian 
inginkan sudah tercapai tahun ini? Saatnya untuk menargetkan yang belum 
tercapai menjadi resolusi tahun 2019.

Demikian juga bagi Sekolah NOAH, ada beberapa target belum tercapai di 
samping pencapaian-pencapaian besar. Namun hal itu membuat Sekolah 
NOAH bersemangat untuk menyambut tahun baru. Pada buletin kali ini kita 
akan mengulas hal-hal yang sudah kita lakukan pada beberapa bulan terakhir 
di tahun 2018.

Selamat menjalani libur akhir tahun 2018 dan sampai jumpa tahun depan.

Happy Holiday
 

From 17 December 2018 to 4 
January 2019.

First day of school will be on 
Monday, 7 January 2019



Field Trip Grade 7 

Siswa kelas 7 mengunjungi Museum 
Tekstil pada tanggal 11 Oktober 
2018 untuk melihat koleksi kain tulis 
yang ada di Indonesia, sekaligus 
mengunjungi pameran ulos bertajuk 
Ulos Hangoluan & Tondi. Pameran ini 
menampilkan beragam koleksi ulos 
pribadi Ibu Devi Pandjaitan. Siswa 
diajak turut melestarikan warisan 
budaya Indonesia khususnya seni 
tulis kain.

SMP

SMP

Model United Nation (MUN)

MUN diselenggarakan untuk Grade 
8  (8 November 2018) dan Grade 7 (13 
November 2018). MUN merupakan 
kontes debat yang mengangkat 
berbagai isu global yang sedang 
ramai diperbincangkan. Para peserta 
tergabung dalam negara-negara yang 
akan menjadi pihak pro atau kontra 
terhadap topik seperti energi nuklir, 
pendidikan, dan kesetaraan gender.

Spelling Bee Competition

Spelling bee adalah kompetisi untuk 
mengasah keterampilan berbahasa 
khususnya mengeja. Peserta diminta 
untuk mengeja kata tertentu dengan 
tingkat kesulitan yang bertahap. 
Kompetisi ini diadakan pada tanggal 
22 November 2018 yang diikuti 
seluruh siswa Grade 7 dan menyisakan 
10 semifinalis yang beradu di babak 
final. Para pemenangnya antara lain 
Danendra, Grade 8 (Juara 1), Laura, 
Grade 7 (Juara 2), dan Aleena, Grade 
7 (Juara 3).

Parents Teachers Day

Guru adalah kunci menuju sukses,  
demikian pengakuan dari salah satu 
siswa Sekolah NOAH saat diminta 
membuat opini tentang guru pada 
tanggal 3 Desember 2018. Dalam 
rangka meningkatkan rasa hormat 
dan apresiasi terhadap guru, Sekolah 
NOAH mengadakan Parents Teachers 
Day di mana beberapa orang tua murid 
bercerita mengenai profesi mereka 
masing-masing di depan siswa SMP 
NOAH. Acara dilanjutkan dengan 
pembuatan kartu ucapan terima kasih 
kepada para guru dan ditutup dengan 
acara ramah tamah dan santap siang 
bersama antara perwakilan orangtua, 
guru dan siswa-siswi SMP NOAH.
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Field Trip Grade 8

Pada tanggal 5 Desember 
2018, siswa-siswi SMP Grade 8 
mengunjungi Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) untuk observasi 
dan mendengarkan paparan dari Ibu 
Retno, komisioner KPAI, mengenai 
UU Perlindungan Anak dan hak-
hak anak, kasus-kasus bullying, 
kekerasan yang terjadi pada anak, 
serta berbagai isu-isu terkini seputar 
hak-hak anak. Kegiatan dilanjutkan 
dengan mengunjungi Museum 
Nasional Naskah Proklamasi di Jalan 
Imam Bonjol, tempat perumusan 
naskah proklamasi yang dahulunya 
merupakan kediaman Laksamana 
Maeda. Di museum tersebut, siswa-
siswi menggali kembali sejarah 
dengan mengamati obyek-obyek yang 
berhubungan dengan perumusan 
naskah proklamasi seperti diorama 
proses proklamasi kemerdekaan, 
replika piano yang menjadi alas Ir. 
Sukarno menandatangani naskah 
proklamasi, serta salinan dari naskah 
proklamasi yang aslinya tersimpan 
aman di Gedung Naskah Nasional.

Sport Olympic

Setelah menyelesaikan pembelajaran 
term 2, Siswa-siswi SMP melakukan 
sport olympic pada tanggal 6, 7,  dan 
10 Desember 2018 dengan bermain 
sepak bola,  bola basket, dan lari 
estafet. Para siswa di bagi menjadi 
empat kelompok besar, yaitu grup Air, 
Water, Fire, dan Land dan bersaing 
satu sama lain dalam membuat yel-
yel,  atribut dan poster kelompok, 
serta tentu saja berkompetisi dalam 
olahraga.
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Teachers Appreciation Day

Kegiatan ini berlangsung pada 
tanggal 3 Desember 2018. Kegiatan 
ini merupakan apresiasi dari orang tua 
murid kepada guru-guru di Sekolah 
Noah. Mereka mengajar para siswa 
tentang berbagai pengetahuan, mulai 
dari mengajar art, Math, Olahraga 
serta mengajar story telling, acara 
ini ditutup dengan potluck di kelas 
masing-masing.

Sport Olympic

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 
6, 7 dan 10 Desember 2018 dengan 
tujuan menanamkan semangat 
kompetisi dan sikap sportifitas. Para 
siswa dibagi menjadi empat kelompok 
yaitu air (kuning), water (blue), fire 
(merah) and land (hijau). Ada 4 
kegiatan yang dilombakan dalam 
kegiatan ini, yaitu lari estafet, bola 
basket, futsal, dan yel terbaik. 

SD



Teachers Appreciation Day

Tanggal 3 dan 4 Desember 2018, 
PGTK NOAH mengadakan kegiatan 
Teacher Appreciation Day. Dalam 
kegiatan ini para siswa/i mendapatkan 
pengetahuan yang sangat bermanfaat 
tentang karir profesi, khususnya guru. 
Disini, orangtua diberikan kesempatan 
untuk mengajar siswa/i PGTK sebagai 
apresiasi terhadap guru-guru. Setelah 
itu dilanjutkan dengan kegiatan ramah 
tamah antara orang tua, siswa, dan 
guru.

Christmas Celebration 

Perayaan Natal dilangsungkan pada 
tanggal 10 - 11 Desember 2018. 
Dalam kegiatan ini para siswa/i PGTK 
melakukan berbagai kegiatan seperti 
penampilan kelas, mengerjakan 
kegiatan seni, dan menonton bersama. 
Pada kegiatan ini, siswa/i diharapkan 
dapat menghargai perbedaan agama 
dan bertoleransi antar sesama yang 
berbeda agama.

Spelling Bee

Pada tanggal 8 November 2018, SD 
NOAH mengadakan Spelling Bee. 
Para siswa dari Grade 1 hingga Grade 
6 berkompetisi dalam kecakapan 
mengeja menggunakan Bahasa 
Inggris. Berikut adalah para juara 
Spelling Bee SD 2018:

Kelas 1 
Andrea (Juara 1), Aaron (Juara 2), 
Balquis (Juara 3)

Kelas 2 
Raja (Juara 1), Genoa (Juara 2), Amira 
(Juara 3)

Kelas 3 
Jordan (Juara 1), Titus (Juara 2), Kevin 
(Juara 3)

Kelas 4 
Sharon (Juara 1), Dafa (Juara 2), 
Devica (Juara 3)

Kelas 5 
Kezia (Juara 1), Jovito (Juara 2), Satrio 
(Juara 3)

Kelas 6 
Dahan (Juara 1), Christella (Juara 2), 
Karen (Juara 3)

Sekolah NOAH mengucapkan 
selamat kepada para pemenang 
Spelling Bee SD 2018.

Christmas Celebration

Perayaan Natal dilangsungkan 
pada tanggal 12 Desember 2018 
untuk menghormati kaum Kristiani 
serta memperkenalkan kerukunan 
beragama tentunya dengan saling 
menghormati antar umat beragama. 
Aktifitas yang dilakukan antara lain 
kegiatan seni dan pentas siswa. Para 
siswa sangat senang dan antusias 
mengikuti kegiatan ini.

Pajama Party

Pajama Party diselenggarakan tanggal 
29 dan 30 Oktober 2018. Pada hari 
tersebut siswa/i mengenakan pakaian 
tidur di sekolah serta membawa 
benda yang biasa dibawa tidur. Tujuan 
dari acara ini adalah memberikan 
pengalaman baru dan mengingatkan 
anak tentang pentingnya tidur yang 
cukup serta mengajarkan anak 
tentang kemandirian dan kebiasaan 
sebelum tidur.
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Class Field Trip SD

Field trip berlangsung antara bulan 
Agustus hingga November 2018. 
Diawali oleh siswa kelas 6 yang 
berkunjung ke Galeri Indonesia dan 
Perpusnas di mana mereka melihat 
koleksi lukisan Istana Kepresidenan. 
Mereka didorong untuk senantiasa 
menjaga peninggalan literasi 
Indonesia yang bernilai tinggi.

Siswa kelas 5 mereka mengunjungi 
Museum Nasional Indonesia. 
Selain itu  mereka diundang untuk 
menghadiri pembukaan Science Film 
Festival di CGV Grand Indonesia 
yang diselenggarakan oleh Goethe 
Institute. 

Siswa kelas 3 mengunjungi Pabrik 
Morin untuk melihat proses pembuatan 
selai hingga pemasarannya. Kegiatan 
yang tidak jauh berbeda juga dilakukan 
oleh kelas 2, mereka berkunjung ke 
pabrik Sari Roti untuk mengetahui 
bagaimana proses pembuatan roti 
hingga pemasarannya. 

Siswa kelas 4 mengunjungi Balai 
Pustaka untuk mendapatkan informasi 
serta pengetahuan mengenai literatur 
yang ditulis oleh penulis-penulis 
terkenal seperti Chairul Anwar. 

Kegiatan field trip selanjutnya, yaitu 
siswa kelas 1 yang mengunjungi 
Museum Wayang dan Museum 
Keramik. Mereka mendapatkan 
pengalaman untuk membuat keramik 
dan juga melihat koleksi wayang dari 
berbagai daerah di Indonesia.

SD



Fieldtrip Playgroup 

Field Trip Playgroup berlangsung pada 
tanggal 13 dan 15 November 2018. 
Siswa/i kelas Playgroup Caterpillar 
mengunjungi Hypermart di Cimanggis 
Square.  Di tempat ini mereka 
diperkenalkan tentang indera perasa 
dengan cara membeli makanan yang 
memiliki rasa asin, manis dan asam. 
Mereka juga membeli dan membayar 
sendiri produk-produk yang dibeli. 
Sedangkan siswa/i kelas Playgroup 
Cocoon A, B dan C ke Burger King 
di Green Terace TMII. Disana, 
siswa/i mengeksplorasi restoran dan 
membuat burger sendiri.

Kindergarten Internal Competition 

Kindergarten Internal Competition 
berlangsung pada tanggal 5 dan 
6 Desember 2018 untuk siswa/i 
KG-A dan KG-B. Bidang Studi yang 
dilombakan yaitu; Bahasa Inggris, 
Matematika, dan Bahasa Indonesia. 
Adapun hasilnya adalah sebagai 
berikut:

English KG-A 
Aleisha, A1 (Juara 1), Grady, A2 (Juara 
2), Emily, A2 (Juara 3)

English KG-B 
Shane, B1 (Juara 1), Emily, B2 (Juara 
2), Sofia, B2 (Juara 3)

Math KG-A 
Kathleen, A3 (Juara 1), Dimas, A2 
(Juara 2), Rooney, A3 (Juara 3)

Math KG-B 
Nathan, B4 (Juara 1), Shakila, B3 
(Juara 2), Danendra, B4 (Juara 3)

Bahasa Indonesia KG-A 
Naetelli, A1 (Juara 1), Bibin, A3 (Juara 
2), Rafael, A1 (Juara 3)

Bahasa Indonesia KG-B 
Jovriel, B4 (Juara 1), Agnes, B4 (Juara 
2), Gunggeg, B3 (Juara 3)

PG/KG PG/KG

Children’s Presentation 2019 

Children’s Presentation sekali lagi 
akan diadakan pada bulan Februari 
2019 dengan mengambil kisah-kisah 
yang sudah dikenal oleh anak-anak di 
berbagai belahan dunia.

Children’s Presentation telah 
menjadi tradisi di Sekolah NOAH 
yang bertujuan untuk mendorong 
para siswa dan siswi lebih berani 
mengeksplorasi diri sendiri, 
khususnya mengasah kreatifitas. Para 
siswa juga didorong untuk lebih akrab 
berteman dengan teman-teman satu 
tim yang berbeda kelas sehingga 
menumbuhkan semangat kerja sama 
kolektif dalam mencapai sebuah 
tujuan.

Kegiatan Children’s Presentation kali 
ini membuka sponsorship kepada 
perusahaan, masyarakat umum, dan 
orang tua yang ingin berpartisipasi 
dalam kegiatan ini. Setiap donatur 
selain mendapatkan penghargaan 
dicatatkan dalam buku kegiatan, 
juga mendapatkan dua tiket VIP. 
Hubungi Renny(081298880682) dan 
 Ratna (08121534945) untuk informasi 
mengenai sponsorship kegiatan ini.

UPCOMING

and happy new year

WELCOME TO VISIT US     
Jl. Kalisari Raya II No. 4A & 11
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13790
www.sekolahnoah.sch.id
admission@sekolahnoah.sch.id

Monday - Friday  Saturday
08.00 - 15.00   08.00 - 12.00

PENERIMAAN SISWA BARU SMP KELAS 7 & 8
TAHUN AJARAN 2019 / 2020


