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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.

MENJALANI TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Walau baru menjalani beberapa bulan di tahun akademik yang 
baru, sudah banyak kisah yang tercatat di Sekolah NOAH. Mulai 
dari kegiatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 
hingga menjalani sabbatical week agar siswa lebih akrab 
dengan budaya lokal.

Derasnya arus budaya asing yang masuk harus kita saring lebih 
baik sehingga lebih memperkaya khazanah kita dengan tidak 
meninggalkan jati diri kita sebagai Bangsa Indonesia. Kita turut 
mengapresiasi mereka yang telah mendedikasikan untuk 
melestarikan budaya Indonesia dari kepunahan.



PLANTING

Pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2019, siswa PG/KG NOAH 
melaksanakan kegiatan menanam sayur bayam. Siswa diajarkan 
proses menanam mulai dari menyemai bibit, menyiram, hingga 
memanen dan memasak.

GERNAS BAKU

Sekolah NOAH mengadakan program literasi selaras dengan 
Gerakan Nasional Orang tua Membacakan Buku, sebuah 
kegiatan untuk mendorong orang tua dan anak-anak untuk 
menjadikan membaca buku bersama sebagai kebiasaan. 
Mereka juga belajar bahwa membaca buku bersama akan 
memperkuat hubungan sosial emosional antara orang tua dan 
anak.



INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

Pada tanggal 16 dan 19 Agustus 2019, siswa PG/KG  
memperingati kemerdekaan RI ke-74 ini dengan upacara 
bendera untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan. 
Kemeriahan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lomba 
untuk mengajarkan sportivitas kepada anak sejak dini.

LET’S BE HEALTHY DAY

Diadakan pada tanggal 4 dan 5 September 2019, acara ini 
diadakan untuk mengajarkan siswa pentingnya menjaga 
kesehatan. Acara diadakan bekerjasama dengan RS Harapan 
Bunda dalam mengajarkan cara mencuci tangan yang benar, 
dan dilanjutkan dengan pemberian Vitamin A yang didukung 
oleh DE/PSG PG/KG. 



CLASS TRIP KG A

Class Trip untuk KG A diadakan pada tanggal 26 September 
2019 dengan tujuan ke Museum Layang-layang. Mereka 
mengunjungi galeri untuk melihat beragam jenis layang-layang. 
Mereka juga menonton dokumentasi mengenai sejarah 
layang-layang. Menariknya, mereka langsung terlibat dalam 
proses pembuatan dan menghias layang-layang itu sendiri. 
Dengan demikian, siswa memahami pentingnya melestarikan 
permainan tradisional Indonesia.

CLASS TRIP KG B

Field Trip KG B diselenggarakan tanggal 17 September 2019 
dengan mengunjungi Planetarium untuk menonton 
pertunjukkan tata surya dan melihat miniatur planet, roket, dan 
replika pakaian astronot. Dengan mempelajari bumi dan objek 
luar angkasa lainnya, siswa akan lebih menghargai Bumi.



SPELLING BEE

Kompetisi Spelling Bee yang diikuti oleh siswa KG B, Para juara 
kompetisi ini antara lain Naetellie Herawati Ferdosalino ( juara 
pertama), Rafael Jogo Sinadhi ( juara kedua),  Jaydon 
Wallenstein Panggabean ( juara ketiga).

SABBATICAL WEEK

Colors of My Country diadakan pada tanggal 17 - 27 September 
2019, Siswa diajak melestarikan budaya Indonesia dengan 
mempelajari budaya Indonesia seperti pakaian, makanan, lagu, 
dan tarian. Acara puncaknya berlangsung pada tanggal 30 
September dan 1 Oktober 2019. Siswa mendengarkan kisah 
tradisional Indonesia dari pendongeng Kak Ryan, menyaksikan 
tarian tradisional, serta mengikuti class exhibition yang 
dilakukan dengan bekerjasama dengan orang tua siswa .
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