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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

Bumi adalah rumah kita dan tentunya sudah tugas kita untuk 
menjaga rumah kita selalu sehat dan bersih. Hal ini senantiasa 
ditekankan kepada para siswa di Sekolah NOAH untuk 
senantiasa peduli di lingkungannya. Salah satunya dengan 
mengadakan kegiatan workshop daur ulang dan dimulainya 
program Sekolah NOAH bebas plastik di tahun mendatang.

Selain itu salah satu yang membedakan Sekolah NOAH dengan 
sekolah lainnya adalah kegiatan Learning to Give. Program ini 
diadakan untuk menumbuhkan kepedulian dan empati siswa 
terhadap sesama dengan belajar memberi kepada mereka yang 
membutuhkan.



SMALL FIELD TRIP 

Field trip berlangsung pada bulan Oktober dan November  2019 
dengan diawali dengan Grade 3 yang mengunjungi Pasukan 
Pengamanan Presiden. Mereka belajar bahwa keberanian, 
keunggulan, dan kerja keras diperlukan untuk menjadi menjadi 
bagian para pasukan pengamanan ini.

Siswa Grade 4 mengunjungi pabrik Pocari Sweat dimana 
mereka untuk melihat langsung proses produksi dari minuman 
tersebut. Field trip dilanjutkan dengan siswa Grade 6 
mengunjungi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk 
belajar pentingnya menjadi orang yang dapat dipercaya, 
bertanggung jawab, peduli, dan disiplin. Siswa Grade 5 
mendatangi Trans TV untuk mendapatkan wawasan mengenai 
industri media terutama penyiaran dan media online. Para siswa 
juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara 
dan penonton di set acara televisi nyata. 

Memasuki bulan November, tiba saatnya para siswa Grade 1 
dan 2 yang melaksanakan field trip. Para siswa Grade 1 
mengunjungi pabrik Diamond Cold Storage untuk mempelajari 
pentingnya mengonsumsi susu dan manfaatnya bagi tubuh 
manusia. Sedangkan siswa Grade 2 mengunjungi pabrik Sari 
Roti untuk melihat proses pengolahan roti. Siswa belajar bahwa 
roti menyediakan sumber energi yang baik untuk tubuh.



TEACHERS APPRECIATION DAY 

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 November 2019 
untuk mengapresiasi guru-guru di Sekolah NOAH. Tema tahun 
mengangkat Career Day di mana perwakilan orangtua berbagi 
mengenai pekerjaan mereka. Sekolah NOAH juga 
mendatangkan sutradara Film Susi Susanti yaitu Mr Sim F untuk 
berbagi pengalaman mengenai profesinya tersebut. 

WORKSHOP ANAK RECYCLE AND REUSE

Acara ini diadakan pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 oleh 
DE PSG SD NOAH untuk memperkenalkan recycle dan reuse. 
Para siswa mendaur ulang kardus bekas untuk menjadi box file 
secara mudah. Perwakilan orang tua turut membantu para 
siswa membuat prakarya tersebut dikelas.



SPORT OLYMPICS

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10, 11 dan 13 Desember 
2019 untuk menanamkan semangat kompetisi yang sehat 
khususnya di bidang olahraga. Para siswa dibagi menjadi 4 
kelompok yaitu air (kuning), water (biru), fire (merah) dan land 
(hijau). Ada 3 permainan yang dilombakan antara lain estafet, 
bola basket, dan futsal. Terdapat juara pertama, kedua, dan 
ketiga untuk masing-masing permainan berikut juara umumnya.

NOAH GOT TALENT 

Kegiatan ini berlangsung saat sabbatical week pada tanggal 11 
dan 12 Desember 2019. Para siswa saling menunjukkan 
kebolehan mereka dalam bernyanyi dan menari yang 
pemenangnya akan diumumkan tanggal 13 Desember 2019. 
Kegiatan ini diadakan untuk mengasah kreatifitas para siswa.



CHRISTMAS CELEBRATION 

Merayakan Hari Raya Natal bersama diadakan pada tanggal 16 
Desember 2019 untuk menghormati para siswa Kristiani. Acara 
ini juga mengenalkan tentang kerukunan beragama dengan 
mengadakan acara kesenian dan pentas siswa. 

Sekolah NOAH mengapresiasi para siswa yang mengikuti 
kompetisi spelling bee dan choir Senandung untuk Bumi.

LOMBA KANISIUS 

Siswa SD NOAH mengikuti Lomba 
Kanisius di mana Story Telling 
dimenangkan oleh Sharon (Juara 
Harapan II) dan Arania (Juara 
Harapan III). Untuk video editing  
dimenangkan oleh Raditya (Juara I) 
dan Nathan (Juara III). Untuk lomba 
scratch dimenangkan oleh Joshua 
(Juara Harapan II).



DONASI 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.

DONASI PANTI 
ASUHAN

Pada tanggal 13 Desember 
2019, para siswa 
mengunjungi Panti Asuhan 
Wisma Tunaganda Palsi 
Gunung dan Panti Asuhan 
Rawinala untuk 
menyerahterimakan 
kebutuhan seperti 
sembako, perlengkapan 
mandi, dan kebutuhan 
rumah tangga.

APPLE DEVELOPER 
ACADEMY

Dilaksanakan pada tanggal 
2 November 2019, disana 
para siswa belajar 
mengenal kebutuhan orang 
lain disekitar mereka 
dengan konsep challenge 
based learning.

IMUNISASI DT/TD

Imunisasi Difteri dan 
Tetanus ini diperuntukkan 
untuk siswa kelas 1 dan 2, 
dilaksanakan pada tanggal 
6 Desember 2019. 



Menurut penelitian pada tahun 2017, jumlah sampah di 
Indonesia mencapai 187 juta ton per tahun. Dari semua jenis 
sampah, sampah plastik merupakan yang paling sulit didaur 
ulang. Hal ini mendorong dicanangkannya program Indonesia 
Bebas Sampah Plastik 2025. Sekolah NOAH mendukung 
program tersebut dengan menerapkan program Sekolah NOAH 
Bebas Plastik di lingkungan sekolah mulai 1 Januari 2020.

91% of
plastic waste isn’t
recycled and exist

for hundreds
of years.

More
microplastic

in the ocean than
stars in the
Milky Way.

8 Million
metric tons of

plastic winds up
in our oceans

each year.



Merry Christmas
Happy New Year

1 January 2020

25 December 2019
&
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Combines national curriculum with
international program. Sekolah NOAH equips 
students for local and global success to make a 
positive di�erence.
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