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KECERIAAN DI PG/TK SEKOLAH NOAH
Tidak terasa, para siswa PG/TK NOAH sudah mengikuti
berbagai macam kegiatan selama 1 semester hingga menjelang
akhir tahun 2019. Mereka mengeksplorasi banyak hal dan
menyerap banyak ilmu yang diperoleh dengan berbagai
tantangan dan juga kegembiraan.
Para siswa PG/TK di Sekolah NOAH menjalani kegiatan mereka
bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga di luar kelas. Dengan
proses belajar yang konkrit, para siswa akan memperluas
pengetahuan tentang dunia dan sekitarnya dengan lebih baik.
Apresiasi kepada para guru yang selalu mendampingi para
siswa dalam setiap proses pembelajaran sehingga para siswa
dapat menjadi pembelajar yang aktif dan kreatif.
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.

LITERACY WEEK DAN PAJAMA PARTY
Pada tanggal 23-29 Oktober 2019, Sekolah NOAH mengadakan
Literacy Week untuk mendorong siswa rajin membaca buku dan
mendengar dongeng sehingga terbentuk sebagai kebiasaan.
Sebagai acara puncak, Pajama Party diadakan pada tanggal 29
dan 30 Oktober 2019 untuk mengakrabkan siswa dengan
kebiasaan-kebiasaan baik sebelum tidur. Mereka mengenakan
pakaian tidur favorit dan membawa benda yang biasa dibawa
tidur. Acara diakhiri dengan menonton pertunjukkan Red Riding
Hood yang diperankan oleh para guru.

FIELD TRIP PLAYGROUP
Field trip jenjang playgroup berlangsung pada tanggal 11 dan 12
November 2019. Para siswa Caterpillar mengunjungi All Fresh
Cilandak di mana mereka mereka belajar mengenai indera
perasa yaitu indera pengecapan rasa manis dan asam. Mereka
juga membeli dan membayar sendiri buah-buah yang dibeli.
Sedangkan para siswa Cocoon A, B dan C mengunjungi Pizza
Marzano di Kemang untuk membuat pizza sendiri mulai dari
adonan, penambahan topping, dan makan bersama.

SPELLING BEE DI SEKOLAH BOGOR RAYA
Sekolah NOAH berpartisipasi dalam kompetisi Spelling Bee
yang diadakan di Sekolah Bogor Raya pada tanggal 16
November 2019. Sekolah NOAH diwakili para siswa dari kelas
KG-B yaitu Naetellie, Rafael, Grady, Jaydon, Olyn, Samuel, dan
Borneo. Mereka sangat percaya diri dalam mengikuti dan
menyelesaikan kompetisi ini. Good Job, Students!

TEACHER APPRECIATION DAY
Teacher Appereciation Day diadakan pada tanggal 25 dan 26
November 2019 agar para siswa mendapatkan gambaran
mengenai profesi-profesi yang ada khususnya guru. Orang tua
juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang
profesi yang dijalaninya kepada para siswa. Para siswa
mengenakan kostum profesi yang sesuai dengan cita-cita yang
mereka inginkan. Acara dilanjutkan dengan kegiatan ramah
tamah antar siswa, guru, dan orang tua.

SPORT GAMES
Sport Games berlangsung pada tanggal 4 dan 5 Desember
2019. Para siswa mengawali kegiatan dengan melakukan
senam gembira bersama dan dilanjutkan dengan pertandingan
sepak bola dan estafet antar kelas KG-A dan KG-B. Para siswa
kelas Caterpillar dan kelas Cocoon juga bermain bola keranjang
dan menyeleksi warna bola. Melalui olah raga, para siswa
belajar untuk hidup sehat dan bersikap sportif.

WORKSHOP ANAK TIE DYE T-SHIRT
Pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019, DE PSG PG/TK
mengadakan workshop anak dengan tema Tie Dye T-Shirt,
teknik pewarnaan kaos dengan melipat, mengikat, dan
memberi warna yang sesuai dengan pola. Kegiatan ini
menggunakan pewarna yang aman dan mudah diaplikasikan
oleh anak-anak.

CHRISTMAS CELEBRATION
Christmas Celebration diadakan pada tanggal 11 - 12 Desember
2019. Dalam kegiatan ini, para siswa PG/TK melakukan
berbagai kegiatan seperti membuat karya seni, penampilan
kelas, dan menonton bersama. Kegiatan ini dirancang agar para
siswa dapat menghargai perbedaan agama dan bertoleransi
dengan sesamanya.

LEARNING TO GIVE
TK
NOAH
mengadakan
Learning to Give pada tanggal
13 Desember 2019. Para siswa
belajar
berbagi
kepada
sesama di Panti Asuhan
Bersinar dan Panti Asuhan
Bhakti Mandiri.

BERPARTISIPASI
DENGAN PMI
Sekolah NOAH mengucapkan
terima kasih kepada para siswa
untuk partisipasinya dalam
kegiatan donasi PMI. Dana
yang
terkumpul
sudah
diserahterimakan kepada PMI
pada tanggal 3 Desember 2019.
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Happy New Year
1 January 2020

Confident, Positive Children
Truly Prepared for the Future
New Enrollment Academic Year 2020/2021
Combines national curriculum with
international program. Sekolah NOAH equips
students for local and global success to make a
positive difference.
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