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

PERJALANAN TIGA BULAN PERTAMA TAHUN 2019!

Tak terasa kita sudah memasuki triwulan pertama di tahun 2019, 
tetapi sudah banyak cerita yang dapat dituangkan pada edisi 
kali ini. Sekolah NOAH telah mengadakan kegiatan Children’s 
Presentation untuk semua jenjang. Melalui kegiatan ini, para 
siswa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk 
menunjukkan kemampuan mereka di hadapan orang banyak 
dan tentunya meningkatkan kepercayaan diri dan kerja sama 
dalam tim. Selain itu para siswa yang berpartisipasi dalam in 
school program di Singapura mendapatkan prestasi yang 
membanggakan.



CHILDREN’S PRESENTATION

Sekolah NOAH mengadakan Children’s Presentation yang 
merupakan kegiatan tahunan di Gedung Pewayangan 
Kautaman TMII yang dibagi dalam 4 sesi pertunjukan.

Sesi pertama yang menceritakan kehidupan para singa dengan 
judul Ulimwengu Wa Simba dibawakan oleh TK B dan PG. Sesi 
kedua yang menceritakan tokoh Mulan dengan judul The Rising 
Of Warrior Woman dibawakan oleh TK A dan Grade 1. Sesi 
ketiga yang menceritakan petualangan lima anak di pabrik 
cokelat milik Willy Wonka yang berjudul A Wonderful Chocolate 
Factory dibawakan oleh Grade 4, 5, dan SMP. Serta sesi 
keempat yang mengambil cerita dari negeri seribu satu malam 
yaitu Tale Of Arabian Night: Aladdin and His Magic Lamp 
dibawakan oleh Grade 2, 3 dan 6.

Setelah berlatih selama beberapa bulan dan mencurahkan 
semua kerja keras dan semangat mereka, pertunjukkan 
berlangsung dengan baik dan lancar. Para siswa/siswi berhasil 
memberikan yang terbaik dengan penampilan mereka dan 
membuat bangga para orang tua dan guru mereka semua.
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CHINESE NEW YEAR

Perayaan Chinese New Year yang diadakan pada tanggal 6 - 7 
Februari 2019 diisi dengan menonton bersama, pertunjukan 
kelas, barongsai, mengerjakan prakarya, dan diakhiri dengan 
pot luck (makan bersama)  di mana para membawa makanan 
khas imlek seperti jeruk dan bakpau.
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FRIENDSHIP DAY

Para siswa belajar untuk menghargai dan menyayangi 
teman-temannya dalam friendship day yang diselenggarakan 
pada tanggal 20-21 Februari 2019. Mereka membuat karya seni 
seperti friendship chain dan bingkai foto persahabatan. Para 
siswa juga mendengarkan cerita yang diharapkan dapat 
menumbuhkan empati dan rasa persaudaraan antar siswa. 
Mereka mengumpulkan donasi dengan melakukan presentasi 
dan menghias amplop untuk disumbangkan ke Rumah Faye.
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MATH OLYMPIC 

Pada tanggal 24 Januari 2019, SD Noah mengadakan kegiatan 
Math Olympic di mana para siswa dari grade 1 hingga 6 
berkompetisi dalam menjawab soal Math. Berikut adalah para 
juara Math Olympic SD untuk tahun 2019:

Kelas 1 Kelas 2 
Juara 1:  Willy ( Grade 1D) Juara 1:  Gungde ( Grade 2B)
Juara 2: Vallery (Grade 1A) Juara 2:  Raja (Grade 2D)
Juara 3: Rania (Grade 1B) Juara 3:  Amira (Grade 2D)

Kelas 3 Kelas 4
Juara 1:  Jordan (Grade 3B) Juara 1:  Joshua (Grade 4C)
Juara 2: Axel (Grade 3A) Juara 2: Devica (Grade 4A)
Juara 3: Titus (Grade 3C) Juara 3: Saka (Grade 4A)

Kelas 5 Kelas 6 
Juara 1: Satrio (Grade 5B) Juara 1:  Fachri (Grade 6B)
Juara 2: Kirana (Grade 5A) Juara 2: Veta (Grade 6A)
Juara 3: Kevin (Grade 5C) Juara 3: Izzan (Grade 6A)

Selamat bagi para pemenang Math Olympic 2019.
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CHINESE NEW YEAR

Dalam rangka merayakan Chinese New Year yang dilaksanakan 
pada tanggal 6 Februari 2019, para siswa mengenakan pakaian 
bernuansa merah dan mempersiapkan penampilan kelas. Para 
siswa juga melakukan pertunjukan tarian atau nyanyian, 
membuat lampion, melihat atraksi barongsai, dan juga pot luck 
atau bersantap makanan nuansa Imlek bersama.

FRIENDSHIP DAY

Sekolah NOAH berkolaborasi dengan Rumah Faye yang 
diadakan pada tanggal 28 Februari hingga 12 Maret 2019. 
Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi program Rumah Faye 
kepada para siswa kelas 4, 5, 6 dan SMP dan dilanjutkan 
dengan kegiatan penggalangan dana dengan menyisihkan 
uang jajan setiap hari. Diadakan juga charity gathering berupa 
pertunjukan seni dan musik serta NOAH Cafe for Rumah Faye 
pada tanggal 12 - 13 Maret 2019 saat Sabbatical Day. Hasil 
penggalangan dana diberikan pada tanggal 15 Maret 2019.
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SEMESTER PROJECT

Kegiatan semester project term 3 dilaksanakan pada tanggal 4 
Maret 2019 untuk grade 1, 3 dan 5, dan 5 Maret 2019 untuk 
grade 2, 4, dan 6. Para siswa melakukan riset, membuat hasil 
akhir dan mempresentasikannya. Para siswa belajar untuk 
berdiskusi dan berkomunikasi mengenai topik mereka dengan 
percaya diri di depan orang lain.

MATH OLYMPIC

Dalam rangka meningkatkan minat para siswa SMP terhadap 
penyelesaian variasi soal-soal matematika,  Math Olympic 
diadakan sebagai ajang kompetisi di bidang matematika. Babak 
penyisihan dilaksanakan pada tanggal 14 - 18 Januari 2019 dan 
babak final diadakan tanggal 22 Januari 2019 di mana 12 siswa 
dari grade 7 dan 8 lolos ke babak final. Kompetisi ini 
dimenangkan oleh
Juara I: Hezki (Grade 7 Merauke) 
Juara II: Kylie (Grade 8 Toraja)
Juara III: Fabio (Grade 7 Sabang)
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CHINESE NEW YEAR

Untuk meramaikan Chinese New Year 2570, para siswa SMP 
mengadakan pertunjukan dengan menyanyikan lagu dan 
menampilkan drama dalam bahasa Mandarin. Acara ditutup 
dengan mengadakan pot luck atau makan bersama dengan 
hidangan dim sum, kue keranjang, bakpia dan jeruk mandarin di 
kelas masing-masing.

ENTREPRENEURSHIP DAY COLLABORATE WITH RUMAH FAYE

Anak adalah aset bangsa yang harus dibina dan dilindungi dari 
tindak kekerasan dan pemaksaan. Untuk melindungi dan 
memberi pendidikan kepada para siswa mengenai hal ini, 
Rumah Faye, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang 
penyelamatan anak korban kekerasan dan perdagangan, 
mengadakan seminar singkat kepada para siswa pada tanggal 
26 Februari. Para siswa membuat umpan balik dengan 
membuat poster dan mensosialisasi hal ini kepada para siswa 
SD. Mereka juga menggalang dana dengan mengadakan 
kegiatan lomba bernyanyi dan menari.

SMP

SMP



PARENTING SEMINAR

Anak-anak belajar lebih cepat dan tahu lebih banyak tentang 
dunia digital dibanding orang tuanya. Dalam parenting seminar 
yang diadakan Parent Support Group PGTK  NOAH, Ibu Najelaa 
Shihab mengajak para orang tua untuk lebih memahami agar 
dapat lebih berperan dalam mempersiapkan anak-anaknya di 
era digital.

SEMESTER PROJECT

Dalam rangkaian semester project bertemakan energy crisis 
and environment degradation, para siswa kelas 7 dan 8 telah 
melakukan riset, membuat hasil akhir dan mempresentasikan 
hasil penelitian mereka kepada para guru. SMP NOAH 
bekerjasama dengan Borneo Orang Utan Survival Foundation 
(BOSF) untuk semester project kali ini. Para siswa berjualan 
makanan dan menyisihkan uang saku untuk berdonasi kepada 
BOSF sebagai bagian dalam usaha penyelamatan orangutan.
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YOUTH ENVIRONMENTAL SUMMIT 2019

In School Program Singapore untuk para siswa SMP grade 7 
telah dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 28 Januari 2019. 
Bersama dengan 380 siswa dari negara Asia lainnya, mereka 
mengikuti Youth Environmental Summit 2019 di mana para 
siswa diperkenalkan dengan berbagai topik lingkungan terkini 
seperti biodiversity, sustainability dan water. Para siswa diajak 
untuk memikirkan ide-ide baru yang dapat dilakukan untuk 
menghemat energi dan sumber daya yang ada di lingkungan 
sekitar. Mereka berkesempatan berkunjung ke Punggol 
Waterway Park dan Marina Barrage Sustainability Gallery. 

Dari 15 siswa yang mengikuti program tersebut, sepuluh siswa 
yang mendapatkan medali emas, empat siswa mendapatkan 
medali perak dan satu siswa mendapatkan medali perunggu.  
Satu hal yang membanggakan bahwa salah satu kelompok 
Sekolah NOAH mendapatkan gelar gold with distinction dari 31 
group yang mengikuti program tersebut. Selamat kepada para 
siswa Sekolah NOAH! 
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NOAH IDOL

Pada saat sabbatical week yang berlangsung pada tanggal 12 - 
13 Maret 2019, Student Council (OSIS) SMP NOAH mengadakan 
kegiatan NOAH Idol di mana mereka melibatkan teman 
temannya untuk berpartisipasi dalam bidang arts and dance 
performance. Mereka juga menjual tiket pertunjukkan ini dalam 
rangka menggalang donasi untuk Rumah Faye, sebuah 
organisasi nirlaba yang bergerak dalam perlindungan anak dari 
kekerasan dan perdagangan manusia. Para siswa juga memilih 
tim dengan penampilan yang terbaik dalam kegiatan ini.
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YOUR CHILDREN IS A PART OF
FUTURE GLOBAL COMMUNITY
AND WE ARE PREPARING THEM

Life has become international, multicultural and 
inter-connected. New skills and competencies in 
English are needed to succeed in becoming global 
citizen. Sekolah NOAH equips students with e�ective 
tools and strategies that help them to think critically 
and reason logically, essential preparations to meet 
the challenges of the 21st century.

NEW ENROLLMENT FOR THE 2019/2020
MIDDLE SCHOOL (SMP) STUDENTS

OUR CURRICULUM

Sekolah NOAH is a national school with Cambridge 
Assessment qualification and combines national curriculum 
with international program.

English, science, mathematics and geography are delivered in 
English to introduce children to international contents earlier

Our Cambridge program leads our students to prepare IGCSE, 
an Assessment International Education qualifications which are 
widely recognized and often gives students admission to the 
world's best universities in developed countries such as US, 
UK, Australia, Canada, and Germany.

Jl. Kalisari Raya II No. 4A & 11
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13790
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Call Us 021 29842191, 0822 98990020

www.sekolahnoah.sch.id
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