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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 kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Agustus 
2019, para siswa menanam bayam. Siswa menjadwalkan 
perawatan tanamannya seperti menyiram bayam di pagi hari, 
saat waktu senggang dan juga saat makan siang. Siswa 
diharapkan memahami bagaimana cara merawat tanaman 
dengan disiplin.

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION &
PAMERAN SENI CINTA NEGERI

Dalam memperingati memperingati Kemerdekaan Indonesia, 
para siswa mengikuti rangkaian kegiatan pada tanggal 16 – 20 
Agustus 2019 untuk membangkitkan serta menumbuhkan  rasa 
cinta pada tanah air dan menanamkan rasa hormat kepada para 
Pahlawan. Kegiatan dimulai dengan upacara bendera dan 
dilanjutkan dengan pameran seni karya siswa SD dibagi dalam 
kategori kreasi gambar anak negeri (grade 1-2), gambar dengan 
tema peran siswa dalam kemajuan negeri (grade 3-4), dan 
poster 74 tahun menuju Indonesia unggul (grade 5-6). Acara 
ditutup dengan lomba seperti sendok kelereng, memindahkan 
bola pingpong dengan karton, estafet karet, dan balap karung.



LET’S BE HEALTHY DAY

Dengan bekerjasama dengan RS Harapan Bunda, Sekolah 
NOAH mengadakan seminar kesehatan tubuh dan gigi untuk 
grade 1, 2 dan 3, dan seminar tentang kesehatan reproduksi 
untuk grade 4, 5 dan 6. Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemeriksaan kesehatan siswa dan vaksin campak untuk grade 
1 serta vaksin TD (Tetanus Difteri) untuk grade 5 yang dilakukan 
oleh Puskesmas Pasar Rebo.

PROJECT EXHIBITION

Semester project term 1 ini dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 
September 2019 di mana siswa mempresentasikan project yang 
mereka sudah buat di depan siswa kelas lain. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih berani dalam 
mempresentasikan apa yang telah mereka kerjakan.



SPELLING BEE

SD NOAH mengadakan spelling bee pada tanggal 24 
September 2019 di mana siswa dari grade 1 hingga 6 
berkompetisi mengeja kata dalam bahasa Inggris. Para juaranya 
antara lain.

Grade 1
Juara 1: Elia
Juara 2: Jovriel
Juara 3: Ayu

Grade 2 
Juara 1: Farid
Juara 2: Athar
Juara 3: Ryu

Grade 3
Juara 1: Genoa
Juara 2: Kalyana
Juara 3: Amira

Grade 4
Juara 1: Jordan
Juara 2: Keyandra
Juara 3: Shalomita

Grade 5
Juara 1: Anggi
Juara 2: Natayya
Juara 3: Devica

Grade 6
Juara 1: Kezia I.
Juara 2: Diva
Juara 3: Jovito

SD NOAH mengucapkan selamat atas keberhasilannya.



SABBATICAL WEEK

Bertemakan “Festival Ragam Budaya”, para siswa 
diperkenalkan beragam cerita rakyat, lagu, dan tarian yang ada 
di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 
September hingga 1 Oktober 2019. Rangkaian kegiatannya 
antara lain:

Drop Everything and Read (DEAR). Siswa diperkenalkan 
tentang cerita daerah dari berbagai daerah di Nusantara.

Seminar Batik oleh Wastra Indonesia. Siswa mengenal 
berbagai bentuk batik, cara membuat batik dan berbagai 
wastra di Indonesia. Setelah mendapatkan seminar siswa  akan 
mewarnai dan membuat pola batik.

Story telling. Siswa grade 3- 5 bercerita tentang cerita daerah 
di depan siswa lainnya. Bagi siswa grade 1 dan 2 akan 
mendengarkan cerita bersama Kak Ryan.

Sasando Goes to School. Seniman Sasando, Gazpar Araja 
memperkenalkan instrumen asal Rote, Sasando. 

Mempelajari budaya Indonesia. Menonton video cerita rakyat, 
lagu dan tarian tradisional Indonesia.



BATIK AUCTION

Batik adalah salah satu warisan budaya nusantara dan perlu 
dilestarikan. Sekolah NOAH bekerjasama dengan Wastra 
Indonesia dalam program Learning to Give mengadakan  
kegiatan Batik Auction. Berbagai hasil pola Batik yang dilelang 
adalah hasil karya para siswa/i Sekolah NOAH. Hasil dari lelang 
ini akan diperuntukkan sebagai pelestarian Budaya Indonesia.

Bapak/Ibu dapat mengunjungi booth LTG kami, di area gedung 
SD pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2019.
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