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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.

SAMPAI JUMPA DI TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Berbagai hal dan kegiatan telah dilalui sampai dengan akhir 
tahun pembelajaran 2018/2019. Para siswa telah menyelesaikan 
berbagai tugas dan project yang menantang. Mereka juga 
mendapatkan pengalaman baru dengan melihat langsung dunia 
melalui field trip.

Namun, keseruan belajar dan pengalaman berharga tidak 
hanya didapatkan saat di dalam dan luar ruang kelas. Tahun 
akademik baru akan menyediakan pengalaman yang lebih 
menantang dan memacu kita menjadi pribadi yang lebih baik 
lagi.



BIG FIELD TRIP

Big Trip KG-B diselenggarakan tanggal 16 April 2019 dengan 
destinasi Ocean Dream Ancol di sana siswa KG B melihat 
secara langsung atraksi aneka hewan laut. Diharapkan siswa 
lebih memahami secara langsung binatang laut sesuai dengan 
tema yang sedang dipelajari di sekolah. 

Pada tanggal 24 April 2019, kelas KG-A mengunjungi Cimory 
Riverside. Di sana mereka diperkenalkan tentang pembuatan 
susu sapi yang layak minum. Mereka juga belajar cara memerah 
susu sapi, melihat ikan predator di aquarium, memberi makan 
ikan, serta demo pembuatan milkshake.

Big Trip Playgroup diselenggarakan tanggal 29 dan 30 April 
2019. Destinasi kelas Caterpillar yakni ke Sea World Ancol. 
Disana mereka melihat secara langsung aneka hewan laut. 
Diharapkan siswa lebih memahami secara langsung hewan laut 
sesuai dengan tema yang sedang dipelajari di sekolah. 
Sedangkan kelas Cocoon pergi mengunjungi Faunaland, Ancol. 
Di sana mereka melihat aneka hewan langka dan unik, memberi 
makan kuda poni, menonton pertunjukkan burung di alam 
bebas, serta dapat langsung berfoto bersama burung nuri.
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SCIENCE EXHIBITION

Science Exhibition berlangsung pada tanggal 15 dan 16 Mei 
2019. Dalam kegiatan ini para siswa/i PGTK membuka booth per 
kelas berisikan alat peraga dan poster mengenai Science yang 
telah dipelajari. Booth tersebut dikunjungi oleh siswa/i 
Elementary. Tidak hanya itu para siswa/i PGTK juga berani 
melakukan presentasi yang ditonton oleh siswa/i Elementary. 

KARTINI DAY

Tanggal 22 dan 23 April 2019, PGTK NOAH mengadakan Kartini 
Day di mana para siswa mendapatkan sejarah Ibu Kartini dalam 
perjuangannya memerdekakan kaum wanita dan bagaimana 
upaya-upaya kaum wanita yang dilakukan pasca kemerdekaan. 
Kegiatan yang dilakukan para siswa antara lain upacara 
bendera, menonton sejarah Kartini, serta membuat karya seni.

SCIENCE EXHIBITION

Science Exhibition berlangsung pada tanggal 15 dan 16 Mei 
2019. Dalam kegiatan ini para siswa/i PGTK membuka booth per 
kelas berisikan alat peraga dan poster mengenai Science yang 
telah dipelajari. Booth tersebut dikunjungi oleh siswa/i 
Elementary. Tidak hanya itu para siswa/i PGTK juga berani 
melakukan presentasi yang ditonton oleh siswa/i Elementary. 
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SABBATICAL

Acara Sabbatical ini berlangsung dari tanggal 17– 26 Juni 2019. 
Di acara ini mereka melakukan kegiatan yang menyenangkan 
antara lain, memasak, membuat art, serta bermain aneka 
permainan tradisional. 
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LEARNING TO GIVE

Setiap tahunnya DE PSG Sekolah NOAH bekerjasama dengan 
pihak sekolah mengadakan kegiatan pembagian bingkisan 
lebaran. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai tanda 
terima kasih kepada sta� karyawan sekolah dan untuk berbagi 
dengan warga sekitar sekolah.
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BIG FIELD TRIP

Kegiatan field trip untuk jenjang SD dimulai dengan Grade 1 
mengunjungi Taman Safari Indonesia pada tanggal 22 April 
2019 untuk melihat berbagai jenis satwa dan juga melihat 
atraksi pertunjukkannya.

Pada tanggal 23 April 2019, siswa Grade 2 bertandang ke Pasir 
Mukti untuk mempelajari tanaman, menjelajahi perkebunan 
buah, melukis caping dan ditutup dengan menangkap ikan.

Para siswa Grade 3 mengunjungi Jakarta Aquarium pada 
tanggal 24 April 2019 untuk mempelajari dunia bawah laut dan 
melihat pertunjukkan format 5D. 

Kemudian, para siswa Grade 4 berkunjung ke Bella Campa di 
Gadog pada tanggal 25 April 2019 dan mengikuti kegiatan team 
building dan juga outbond.

Dilanjutkan oleh siswa Grade 5 yang mengunjungi Cinangneng, 
Bogor pada tanggal 26 April 2019 untuk mempelajari 
kebudayaan Jawa Barat seperti alat musik, tari jaipong, dan 
makanan tradisional.

Rangkaian kegiatan ini ditutup oleh siswa Grade 6 yang 
mengunjungi Kebun Raya Bogor di mana para siswa melakukan 
sesi foto yearbook sebagai kenang-kenangan bagi para siswa 
yang akan lulus di tahun ajaran ini.
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KARTINI DAY 

Tanggal 29 April 2019, para siswa SD memperingati jasa Ibu 
Kartini diawali dengan kegiatan assembly dengan character 
education dilanjut presentasi mengenai Ibu Kartini. Di ruang 
kelas, para siswa mendapatkan informasi mengenai Ibu Kartini 
dalam berjuang memerdekakan kaum wanita. Kegiatan yang 
dilakukan antara lain storytelling dan kegiatan seni lainnya.
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RHAPSODIE INDONESIA CHOIR FESTIVAL

Choir dari Sekolah NOAH menantang diri mereka sendiri 
dengan berpartisipasi di festival choir kelas dunia yaitu 
Rhapsodie Indonesia Choir Festival 2019 yang diselenggarakan 
oleh Bandung Choral Society dan Rhapsodie.Co. Choir Sekolah 
NOAH membawakan lagu Edelweiss dan Sigulempong dan 
mendapatkan Silver Medal! Congratulations Sekolah NOAH 
Choir!
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LEARNING TO GIVE

Kegiatan ini adalah kegiatan pembagian bingkisan lebaran yang 
setiap tahunnya dilakukan oleh DE PSG Sekolah Noah 
bekerjasama dengan pihak Sekolah. Tujuan diadakannya 
kegiatan ini adalah untuk berbagi dengan warga sekitar dan 
juga sebagai tanda terimakasih kepada sta� karyawan Sekolah 
NOAH.

SABBATICAL

Acara ini berlangsung dari tanggal 17 – 26 Juni 2019 dan diisi 
dengan kegiatan akademik, seni, olahraga, TIK,  serta lomba 
kreatifitas seperti menari dan bernyanyi. Untuk kelas upper 
level mereka memiliki kegiatan sport day yang dilakukan di luar 
lingkungan sekolah yakni di GOR Yonif 201. Ada 2 cabang 
olahraga yang dipertandingkan yaitu basket dan futsal. Dengan 
adanya kegiatan ini diharapkan para siswa dapat mempererat 
pertemanan antara satu sama lain.
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ANNUAL LANGUAGE COMPETITION (ALC)

SMP NOAH kembali mengikuti ALC yang kali ini diadakan di 
Sekolah Bogor Raya pada 5 dan 6 April 2019. Para siswa 
berpartisipasi dalam tiga kategori  kompetisi yaitu debate, 
speech, dan news-casting. SMP NOAH berhasil merebut gelar 
juara II untuk kategori news-casting yang dipersembahkan oleh 
Caroline Alvina Candra siswi kelas VIII Tarakan.

KARTINI’S DAY 

Dalam memperingati jasa R.A Kartini dalam memperjuangkan 
kesetaraan kaum wanita, SMP NOAH mengadakan lomba debat 
bertemakan Peranan Wanita Indonesia dalam Era Industri 
Keempat. Lomba ini dibagi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris untuk mengasah siswa dalam menyampaikan dan 
mempertahankan pendapatnya di muka umum.
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RELIGIOUS ENRICHMENT PROGRAM

Religious enrichment programme diadakan untuk mendorong 
siswa mendalami keagamaan dengan menyelenggarakan 
pesantren kilat bagi siswa yang beragama Islam, dan 
pendalaman iman bagi siswa yang beragama Kristen, Katolik, 
Hindu dan Budha. SMP NOAH tidak hanya mendorong 
pendidikan akademik tetapi juga pada karakter, moral dan 
spiritual untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang 
tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter dan berakhlak.

SMP

BIG DAY OUT 

Memanfaatkan momen sabbatical week, siswa memperkaya diri 
mereka dengan kegiatan non akademik seperti big day out. 
Para siswa Grade 7 mengunjungi Museum Bank Indonesia serta 
Bursa Efek Indonesia untuk melihat kegiatan keuangan, dan 
siswa Grade 8 mengunjungi Museum Bank Mandiri dan kantor 
blibli.com.
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SEMINAR PSIKOLOGI ANAK “WE CAN RESOLVE IT” 

Perkembangan mental siswa yang baik juga merupakan salah 
satu tujuan dari pendidikan di SMP NOAH. Dengan 
diadakannya seminar bertemakan psikologi pada tanggal 17 
Juni 2019, diharapkan para siswa SMP NOAH memiliki arahan 
dalam membangun perkembangan mental mereka dengan 
membangun empati, komunikasi asertif dan resolusi konflik.

SMP

SEMINAR AIDS DAN NAPZA  

Virus HIV yang menyebabkan AIDS belum ditemukan 
pengobatannya dan dapat menular melalui konsumsi narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Penyebaran NAPZA dan 
virus HIV mengancam masa depan bangsa sehingga 
diminimalisasi melalui edukasi. SMP NOAH bersama Badan 
Narkotika Nasional (BNN) mengadakan seminar NAPZA dan 
AIDS untuk memberikan pengetahuan ke para siswa agar dapat 
menghindari kontak dengan NAPZA dan penularan virus HIV.
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GRADUATION DAY

Sebagai seremoni dari akhir pembelajaran para siswa di KG-B 
dan Grade 6  yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
berikutnya, Sekolah NOAH mengadakan Graduation Day untuk 
pada tanggal 21 Juni 2019 di Gedung Chandraca Kopassus, 
Cijantung. 

Sekolah NOAH mengucapkan selamat kepada para siswa, kami 
bangga kepada kalian.
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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

Monday - Friday
08.00 - 15.00

Call Us 021 29842191, 0822 98990020

www.sekolahnoah.sch.id
admission@sekolahnoah.sch.id


