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PEMBELAJARAN DI RUMAH UNTUK SISWA
SEKOLAH NOAH
Memulai tahun 2020, Siswa SD Noah melakukan banyak
kegiatan yang mengeksplorasi lingkungan. Dimulai dengan
kegiatan semester project, field trip dan berbagai seminar serta
workshop yang diikuti siswa agar semakin peduli terhadap
lingkungan. Memasuki tahun 2020, kita juga dikejutkan adanya
wabah penyakit baru yaitu COVID-19. Sekolah NOAH
senantiasa mengedukasi guru, staff, dan siswa untuk
memahami penyebaran penyakit ini. Pada bulan Maret 2020,
Sekolah mengikuti arahan pemerintah dan dinas pendidikan
untuk melakukan pembelajaran di rumah (home learning).
Sekolah NOAH melakukan distance learning di mana para
siswa dan guru tetap terlibat dalam proses belajar dan
mengajar secara daring.
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.

MATH OLYMPIC
Pada tanggal 22 Januari 2020, SD NOAH mengadakan Math
Olympic. Para siswa kelas 1 - 6 berpartisipasi dengan menjawab
berbagai soal matematika dengan tingkat kesulitan yang
berbeda-beda. Para juara Math Olympic SD adalah
Kelas 1
Juara 1: Ahnaf (1 Badui)
Juara 2: Athaya (1 Tengger)
Juara 3: Shane ( 1 Betawi)

Kelas 2
Juara 1: Farid ( 2 Kutai)
Juara 2: Luthfi ( 2 Tidung)
Juara 3: Vallery (2 Kutai)

Kelas 3
Juara 1: Aisha ( 3 Flores)
Juara 2: Rizka (3 Sumbawa)
Juara 3: Gungde ( 3 Sasak)

Kelas 4
Juara 1: Timothy (4 Nias)
Juara 2: Axel ( 4 Gayo)
Juara 3: Titus ( 4 Mentawai)

Kelas 5
Juara 1: Saka ( 5 Bugis)
Juara 2: Josua (5 Minahasa)
Juara 3: Geo (5 Minahasa)

Kelas 6
Juara 1: Diva (6 Ternate)
Juara 2: Satrio (6 Asmat)
Juara 3: Reggae (6 Tidore)

CHINESE NEW YEAR
Merayakan Tahun Baru Cina merupakan salah satu cara
menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya di
Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 2020, para siswa
mengenakan pakaian bernuansa merah dan mempersiapkan
diri untuk performance per kelas. Selain menampilkan tarian
atau nyanyian, para siswa juga membuat lampion, menonton
pertunjukan barongsai, dan potluck atau makan bersama
makanan nuansa Imlek.

FRIENDSHIP DAY
Kegiatan Friendship Day ini berkolaborasi dengan Gramedia
dimana para siswa dapat membeli buku di booth Gramedia
yang disediakan dimulai dari 12 – 18 Februari 2020. Hasil yang
terkumpul
dari
penjualan
akan
disumbangkan
ke
sekolah-sekolah yang membutuhkan di Yogyakarta. Total
pendapatan dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 4.062.000.

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.

SEMESTER PROJECT
Para siswa belajar mengenai pentingnya lingkungan dalam
kegiatan Semester Project. Mereka menggali berbagai
informasi melalui seminar dan workshop serta kunjungan ke
berbagai tempat yang mengajak mereka semakin memahami
pentingnya pengolahan sampah, pembuatan pupuk kompos
bagi lingkungan. Setelah mendapatkan berbagai informasi, para
siswa menuangkannya sebagai produk dan mempresentasikan
hasil kerja mereka di depan para siswa kelas lain dan dinilai
oleh guru.

FIELD TRIP TO KEBUN KUMARA (GRADE 3)
Siswa grade 3 mengunjungi Kebun Kumara di Tangerang
Selatan untuk mempelajari pembuatan kompos menggunakan
limbah makanan, penyaringan kompos, dan penyiapan media
untuk penanaman. Pengomposan adalah cara yang bagus
untuk mengurangi sisa makanan kita, prosesnya tidak sesulit
yang kita duga. Setiap orang dapat melakukan pengomposan di
mana pun mereka berada, selama mereka memahami
dasar-dasar semua proses alami ini.

FIELD TRIP TO CITRA ALAM (GRADE 4)
Sampah menyebabkan berbagai masalah di lingkungan kita,
satu cara terbaik untuk mengelolanya dengan mendaur ulang.
Siswa grade 4 mengunjungi Citra Alam untuk mempelajari
proses daur ulang sampah. Siswa belajar tentang
pengomposan dan daur ulang plastik dengan membuang
plastik dan memproses ulang materi menjadi produk baru.
Siswa juga belajar tentang pentingnya mengurangi limbah
plastik untuk melestarikan sumber daya alam seperti laut.

FIELD TRIP TO IN SWA DAN ALLIANZ ECOPARK
(GRADE 5)
Lingkungan adalah rumah kita untuk belajar dan tumbuh dan
memberi kita makanan yang kita makan, air yang kita minum,
udara yang kita hirup, dan tempat tinggal yang kita tinggali.
Selama kunjungan ke Allianz Eco Park, siswa kelas 5 belajar
tentang metode penanaman benih dengan hidroponik dan
transplantasi. Dari Allianz Ecopark, kami mengunjungi In Swa di
Rawasari. Di tempat ini, kami mempelajari pengelolaan limbah,
seperti pemisahan sampah berdasarkan jenisnya.

MOTIVATION DAY
Kegiatan ini dirancang untuk siswa kelas 6 dalam
mempersiapkan Ujian Nasional. Kegiatan ini berlangsung pada
tanggal 24 Januari 2020. Dalam setiap sesi, materi diberikan
dengan games dan presentasi yang diberikan oleh pemateri.
Pemateri adalah tim dari Klinik Psikologi Pelangi. Para siswa
diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai
simbol diri, aku di masa depan dan memetakan sumber daya,
serta di akhir sesi siswa diajak mengenali gaya belajar yang
paling disukai oleh masing-masing siswa.

SEMINAR SEA SOLDIER
Laut sangat mempengaruhi kehidupan manusia karena
merupakan salah satu sumber air dan rumah bagi jutaan
spesies.
Sekolah noah bekerja sama dengan Sea soldier membuat
seminar dengan judul "Recycle More. Waste Less." dimana
siswa dapat belajar bagaiman menjaga laut agar tetap bersih
dan mengetahui tentang 3R (Reuse, Reduce, Recycle).

SEMINAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Indonesia salah satu negara yang menghadapi permasalah
mengenai sampah, terutama sampah plastik yang sering
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Sekolah
Noah mengundang dinas lingkungan hidup untuk menjadi
pembicara dalam seminar berjudul "Pengolahan Sampah untuk
mewujudkan budaya bersih di lingkungan Sekolah NOAH"
diharapkan para siswa dapat berpartisipasi dalam menciptakan
lingkungan bebas sampah

Hentikan
Wabah COVID-19!

Rajin cuci tangan
dengan sabun atau
sanitizer minimal
20 detik

Menutupi mulut dengan
tisu saat
bersin atau batuk

Jika batuk, pilek, atau
sulit bernafas segera
kunjungi dokter

Hindari kontak
langsung dengan
orang yang demam
atau batuk

Hindari kontak
dengan hewan
bukan
peliharaan

Jangan konsumsi
makanan mentah
atau yang belum
matang

