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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.

PEMBELAJARAN DI RUMAH UNTUK SISWA 
SEKOLAH NOAH

Banyak kegiatan yang telah dilakukan pada dua bulan pertama 
ditahun 2020 yang memberikan kesan bagi para siswa PG/TK. 
Memasuki tahun 2020 juga kita dikejutkan adanya wabah 
penyakit baru yaitu wabah COVID-19. Sekolah NOAH 
senantiasa mengedukasi guru, sta�, dan siswa untuk 
memahami penyebaran penyakit ini. Himbauan untuk menjaga 
kesehatan dan kebersihan pribadi (personal hygiene) terus 
dilakukan secara berkala kepada seluruh warga Sekolah Noah. 
Hingga akhirnya pada bulan Maret 2020, Sekolah mengikuti 
arahan pemerintah dan dinas pendidikan untuk melakukan 
pembelajaran di rumah (home learning).



CHINESE NEW YEAR 

Chinese New Year Celebration diadakan pada tanggal 29 – 30 
Januari 2020. Acara ini diisi dengan menonton bersama, 
penampilan kelas,  penampilan barongsai, mengerjakan 
prakarya, dan diakhiri dengan potluck (makan bersama) di mana 
para siswa membawa kuliner khas Tiongkok untuk disantap 
bersama.

FRIENDSHIP DAY 

Sekolah NOAH bekerja sama dengan Gramedia mengadakan 
rangkaian Friendship Day dengan tema “A Book For 
Community”. Acara ini diadakan pada tanggal 12 - 18 Februari 
2020 di mana para siswa berpartisipasi membeli buku yang 
disediakan oleh Gramedia. Hasil penjualan buku tersebut akan 
disumbangkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di 
Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, kami berharap para siswa akan 
semakin memiliki minat membaca sejak dini dan juga belajar 
berbagi dengan sesama.  Total pendapatan dari kegiatan ini 
yaitu sebesar Rp. 4.062.000.



KINDERGARTEN INTERNAL COMPETITION

Pada tanggal 6 Februari 2020, Sekolah NOAH mengadakan 
Kindergarten Internal Competition sebagai wadah menunjukkan 
usaha dan keterampilan para siswa dalam Bahasa Inggris, 
Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kegiatan ini bukan hanya 
mengajarkan para siswa untuk memenangkan kompetisi, tetapi 
membangun kepercayaan diri secara kompetitif. Para 
pemenang kompetisi ini antara lain:

Kindergarten B

Bahasa 
1. Naetellie (KG B Javan Rhino)
2. Emily (KG B Sumatran Elephant)
3. Kai (KG B Sumatran Tiger)

Math
1. Reina (KG B Komodo)
2. Kathleen (KG B Sumatran Tiger)
3. Tadeo (KG B Javan Rhino)

Kindergarten A

Language         Math
1. Neta (KG A Jalak Bali)    1. Adriel (KG A Jalak Bali)
2. Ayesha (KG A Cendrawasih) 2. Gavin (KG A Kakatua)
3. Bagas (KG A Kakatua)    3. Nararya (KG A Cendrawasih)

Bahasa
1. Gianna (KG A Jalak Bali)
2. Letizia (KG A Jalak Bali)
3. Noah (KG A Cendrawasih)



PEMBERIAN VITAMIN A

Pada 26 - 27 Februari 2020, Sekolah NOAH kembali bekerja 
sama dengan Puskesmas mengadakan Bulan Pemberian 
Vitamin A tahap II kepada para siswa PG/TK Noah. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh DE - PSG PG/TK. 

SABBATICAL TERM 3 

Dalam mengisi Sabbatical Week, Sekolah NOAH bekerja sama 
dengan Sea Soldier mengadakan kegiatan seminar bertajuk 
“Recycle More, Waste Less” pada tanggal 9 Maret 2020. Sea 
Soldier yang merupakan organisasi yang bergerak dalam 
penyelamatan laut. Acara dilanjutkan dengan menonton film 
pendek mengenai perlindungan laut, mendaur ulang sampah 
dan memilah sampah yang benar dan dilanjutkan dengan 
membuat karya seni. Para siswa juga berpartisipasi dalam 
kegiatan Learning to Give dengan berkontribusi dalam kegiatan 
Photo Booth di mana hasil penjualan foto didonasikan untuk 
kegiatan Sea Soldier.



Rajin cuci tangan
dengan sabun atau

sanitizer minimal
20 detik

Hindari kontak
langsung dengan

orang yang demam
atau batuk

Jika batuk, pilek, atau
sulit bernafas segera

kunjungi dokter

Menutupi mulut dengan
tisu saat

bersin atau batuk

Hindari kontak
dengan hewan

bukan
peliharaan

Jangan konsumsi
makanan mentah
atau yang belum

matang

Hentikan Wabah COVID-19!

SEMINAR PARENTING

DE PSG PGTK dan SD Sekolah NOAH mengadakan kegiatan 
seminar parenting pada hari Kamis, 20 Februari 2020. Seminar 
yang bertemakan “The Parenting Journey: Be The Best Version 
For Our Children” mengundang Dra. Kasandra Putranto sebagai 
pembicara. Acara ini dihadiri lebih dari 200 orang tua dari 
PG/TK, SD, dan SMP. Dalam seminar ini, para orang tua diajak 
untuk mempersiapkan anak-anak agar tangguh dan 
menciptakan keluarga berkualitas dalam dunia yang semakin 
penuh tantangan ini dengan mengembangkan komunikasi dan 
disiplin semenjak dini.


