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Salam TKAI, 
Selamat datang di Taman Kreativitas Anak Indonesia Tahun Ajaran 2018-2019

Di bulan kedua tahun 2019 ini, ananda mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak

hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah,

yang tujuannya memperluas wawasan ananda dalam belajar.

Buletin pada edisi bulan Februari ini, akan menyajikan liputan-liputan menarik seputar

kegiatan anak-anak. Liputan-liputan tersebut antara lain :

-Liputan Kegiatan Taman Bermain

-Liputan Kegiatan TK A dan TK B Arco

-Liputan Kegiatan TK A dan TK B Kedondong

-Liputan Outing TBB ke Kebun Binatang Ragunan

-Liputan Puncak Tema Rekreasi (Camping) dan Water Sport

-Liputan Pelatihan Guru dan Staff TKAI Arco dan Kedondong

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh orangtua dan wali murid yang

menjadikan sekolah kami sebagai mitra untuk bekerjasama dalam memenuhi pendidikan dan

perkembangan untuk Putera/Puteri tercinta.



Kunjungi 

INSTAGRAM Kami :

@Sekolah.tkai



Mewarnai Topeng Jerapah

Teman-teman, bu guru punya topeng berbentuk kepala binatang.
Binatang ini tubuhnya tinggi sekali, kalau kita ke kebun binatang, kita bias lihat binatang
ini lhoo.. Ada yang tau tidak apa nama binatang ini ? “Jerapaaaahhh bu”.. Betul sekali☺.

Tapi topeng jerapahnya belum ada warna nya, sekarang teman-teman warnai yaa..
Supaya semakin bagus.

Kita warnai pakai krayon yuk!!

“Jerapahnya aku warnai merah bu”.. “kalau jerapahku warna nya hijau bu”

Horeeee sudah jadi, sekarang kita pakai yuk topeng nya☺

Kecerdasan :
Visual Spasial,Kinestetik,Natural

Kegiatan Taman Bermain Kecil 
(TBK)



Kreasi Laut
Teman-teman, siapa yang pernah wisata ke laut? “saya buuuu”..

Di laut udaranya sejuk sekali, ada pasir nya dan ada banyak binatang-binatang yang hidup di laut. Ada
Ikan, kerang, bintang laut dan masih banyak lagi.

Hari ini bu guru mau ajak teman-teman untuk membuat kreasi laut. Bahannya piring kertas, pasir,
lem, cat biru, dan kuas.. Wah ada ikan nemo, kerang dan bintang laut juga, yang terbuat dari
kertas. Kita mulai buat yuk!

Coba lihat teman-teman, dipiring kertas ada garis berbentuk gelombang, teman-teman harus
mewarnai menggunakan cat biru dan kuas yaa.. Ceritanya itu air laut yang ada ombaknya.

Di bagian yang tidak diwarnai, kita olesi lem, lalu kita taburi pasir. Wahh mirip pantai sungguhan ya☺

Terakhir kita tempel ikan nemo dan bintang laut dibagian yang tadi kita cat biru.. Kalau kerangnya
kita tempel dibagian yang ada pasirnya.. Horeeee sudah jadi☺

Kecerdasan :
Kinestetik, Visual Spasial,Natural

Kegiatan Taman Bermain Besar 
(TBB)



Bermain Pasir Kinetik

Ayo teman-teman kita pakai topi pantai dan kaca mata hitam,
ceritanya kita sedang berlibur ke pantai.

Di pantai ada pasir yang bisa kita bentuk lhoo..

Disini Bu guru punya pasir kinetik, ada cetakan pasir juga dengan
berbagai bentuk, ada bentuk ikan, kepiting, kerang dan masih

banyak lagi. Teman-teman bisa mencetak pasir sesuai kreasi teman-
teman yaa..

“Bu guru aku membuat istana pasir lhoo”… “kalau aku membuat

bentuk kepiting dan bintang laut”

Wuuiihh keren

Kecerdasan :
Kinestetik, Visual Spasial, Intrapersonal .

Kegiatan TK A Arco



Mengancingkan Baju

Teman-teman, kita liburan ke pantai yuk!
Supaya semakin seru, kita pakai baju bertema Hawaii yaa.. Tapi teman-teman

harus memakai dan mengancingkan sendiri.

Siapa yang kalau dirumah sudah bisa mengancing baju sendiri? “aku masih
dibantu bunda bu”.. Tidak apa-apa kok, sekarang kita belajar untuk mengancing
baju sendiri ya.

Pertama kita masukkan tangan kanan kita melalui lubang sebelah kanan, lalu kita
masukkan yang sebelah kiri.. Kalau sudah, kita Tarik bagian bawah baju untuk
disamakan bagian kanan dan kirinya, supaya baju kita rapi.

Terkahir, kita kancing baju kita mulai dari atas ke bawah. Sambil dihitung yaa, ada
berapa kancing nya.. Satu..dua..tiga..empat..lima.. “ada lima bu kancing nya”

Kecerdasan : Kinestetik, Kecakapan Hidup

Kegiatan TK B Arco



Liputan Kegiatan TK A 
Kedondong

Kreasi Pesawat dari Botol

Lihat teman-teman! Bu guru punya botol plastik yang sudah 

tidak terpakai. Kita buat pesawat yuk! Hmmm... Bagaimana ya 

cara membuatnya? 

Bu guru punya kertas warna-warni... Spidol dan lem yang bisa 

digunakan teman-teman. Kertas yang berwarna putih kita beri 

gambar yuk.. Gambar pintu dan jendela pesawat. Lalu, kita 

beri lem ya.. Gunakan lemnya bersama-sama, teman-teman. 

Kita rekatkan pada botolnya. Sudah jadi pesawat belum ya? 

Oh, ternyata kita belum menempelkan sayap dan baling-

balingnya.. Ternyata botol plastik yang tidak terpakai masih 

bisa kita gunakan dan berkreasi. Wuiiiihhh keren yaaa.. 

Kecerdasan: Visual-Spasial, Kinestetik, Logika-Matematik, 

Interpersonal, Intrapersonal



Liputan Kegiatan TK B 
Kedondong

Kreasi Topi Pantai

Siapa yang suka jalan-jalan ke pantai? Di pantai, kita melihat 

ada laut, pasir, ikan-ikan, burung dan masih banyak lagi. 

Fiuuuuhh... Ternyata udara di pantai panas ya.. Supaya teman-

teman tidak kepanasan. Kita bisa pakai payung... Dan topi.

Nah, topi pantainya bisa kita buat sendiri lho! Dengan kertas 

yang sudah berpola, teman-teman bisa beri hiasan gambar 

supaya semakin bagus dan keren topinya.. Gambar laut, 

bintang laut, pohon kelapa... Setelah itu, kita beri lem untuk 

menempelkan tali pada topinya teman-teman. Jadi deh! 

Bagus yaaaa..

Kecerdasan: Visual-Spasial, Kinestetik, Intrapersonal



Liputan Kegiatan TK Kedondong: Sains 
Show

Bermain Pistol Air

Sains! Asyik bangget.. Shooo... Shooo... 

Shooo.. Tembaaaakkk!! Wah teman-teman 

main apa? Bersama kakak Sains kita 

bermain pistol air. Isi pistol airnya dengan air 

sampai penuh. Kita bermain bersama-

sama... Seraaaaaannggg!! Aduh! Aku 

kenaaa!! Meskipun baju teman-teman 

basah, tapi seru yaaaa...

Kecerdasan: logika matematik, 

intrapersonal, interpersonal, life skill



Satu..dua..tiga..empat.. Ayo teman-teman kita pemanasan dulu sebelum
outbond, angkat tangan ke atas, lebarkan ke samping dan lari di tempat.. ayo
semangat ☺

Hari ini kita mau berkegiatan diluar kelas, kita akan jadi kelinci yang melompat-
lompat diatas trampolin..Hap.hap.hap.. Ayo lompat yang tinggi teman-teman ☺
Kita juga akan jadi spiderman lho, yang merayap dijaring laba-laba.. Wah
seruuuu..
Setelah itu kita jalan diatas papan titian, jaga keseimbangan ya teman-teman ☺

Kalau sudah yuk, kita siap-siap pakai helm dan tali pengaman, kita mau
meluncur dari rumah pohon, dengan flying fox.. Swiiinnggg.. Asiiikkkk

Wih hebat semuanya berani ☺

Kecerdasan :
Kinestetik, Intrapersonal, Visual Spasial, Life Skill Education

Liputan Kegiatan Outbond TK 
Arco



Liputan Kegiatan Outbond TK 
Kedondong

Toing.. Toing... Asyiiikk aku melompat di atas 

trampoline.. Sambil berhitung! Satu.. Dua.. Tiga.. 

Setelah itu.. Woooo... Hati-hati teman-teman 

perhatikan talinya ya.. Aku naik jaring laba-laba seperti 

Spider Man.. Dan wiiiiiii... Aku meluncur di flying fox, 

seperti burung. Walaupun sedikit takut, tapi aku berani 

lho! Ah aku mau naik lagi! Kita bermainnya bergantian 

yaaa.. Semuanya mendapat giliran. Jangan 

berebutan yaaa..

Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal, 

Moral



Waah ada banyak tenda, kita mau apa ya teman-teman? “ Camping buuuuu”.. Betul seklai.

Dikegiatan camping ini,kita akan bersenang-senang bersama.. Kita akan bernyanyi diiringi
musik gitar oleh Om Jikun.. Teman-teman menyanyi nya harus semangat yaa☺

Setelah bernyanyi bersama, kita akan menghias pizza yang terbuat dari sayuran, ada kakak-
kakak dari Hotel Amaroosa yang akan memandu kita untuk membuat pizza.. Pertama kita
siapkan adonan pizza yang sudah matang, lalu kita tuang mayonais dan saus tomat diatas pizza,
setelah itu kita taruh sosis diatasnya, kita buat mata, hidung dan mulut yaa.. Horeee sudah jadi
pizza kita, sekarang kita makan bersama-sama yuk!.. Hmm enakk☺

Setelah makan pizza, kita mau melakukan permainan mendengarkna instruksi. Kita pegang
pundak teman yang didepan kita ya . Lalu kita lompat ke arah yang di instruksikan bu guru
yaa.. Kanan..kanan..kiri.. Kiri.. Depan…belakang.. Wah hebat, semuanya mendengarkan dan
konsentrasi.☺

Acara ditutup dengan penggalangan dana untuk teman-teman kita yang terkena bencana di
Banten dan Lampung.. Teman-teman masukkan sendiri amplop yang dibawakan bunda,
kedalam kotak yaa☺

Kecerdasan : Musik, Kinestetik, Logika,Visual Spasial, Interpersonal,Intrapersonal,Moral

Liputan Puncak Tema Rekreasi TK Arco: 
Camping



Liputan TK Kedondong: Camping

Naik... Naik ke Puncak Gunung

Tinggi.. Tinggi sekali..

Kiri Kanan Kulihat saja

Banyak pohon cemara..

Waaaahhh... Lihat teman-teman! Kita lagi ada di gunung! Udaranya 

dingiiiinnn... Brrrrr! Kalau lagi jalan-jalan ke gunung, jangan lupa memakai 

jaket, topi, sarung tangan, kaos kaki, agar tidak kedinginan... Lalu ada 

apa lagi ya? Oh iya... Ada tenda untuk kita beristirahat.. Dan api unggun, 

agar badan teman-teman tetap hangat.. Awas jangan berdiri terlalu 

dekat ya..

Di gunung, kita bisa belajar dan bermain bersama-sama.. Kita membuat 

sate.. Lalu berkreasi dengan menggunakan daun dan ranting yang ada di 

alam sekitar kita.. Bermain sambung jembatan, dan masih banyak lagi. 

Asyiiikk yaaa!! Dan ingat... Jangan membuang sampah sembarangan di 

gunung yaa.. Kita harus menjaga kebersihan dan keindahannya.

Kecerdasan: Natural, Interpersonal, Musikal, Moral, Life Skill



Liputan TK Kedondong: Water 
Sport

Asyiiiikkk... Kali ini kita mau jalan-

jalan ke pantai! Waaaahh 

senangnyaaa... Kita bisa bermain 

apa saja ya di Pantai? Kita bisa 

bermain pasir.... Kita bentuk jadi 

istana yuk! Lalu, memancing ikan... 

Apa lagi ya.. Bahkan kita bisa naik 

perahu... Ayo dayung teman-

teman! Seru yaaaa... Jalan-jalan 

ke pantai bersama teman-teman.

Kecerdasan: Intrapersonal, visual-

spasial, kinestetik, Interpersonal



Liputan TK Kedondong: Kunjungan Pak 
Polisi

Pak Polisi... Bu Polisi... Selamat Datang

Kami anak-anak.. Sayang kepadamu..

Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia

Teman-teman... Sekolah kita kedatangan bapak-bapak 

berseragam berwarna coklat. Siapa ya Bapak-bapak itu? “Pak 

Polisi!” Betuuullll... 

Pak Polisi mau berkenalan dengan teman-teman.. Yuk kita 

belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas bersama Pak Polisi.. 

Kalau lambangnya huruf “P”, lalu ada lingkaran berwarna biru.. 

Artinya apa ya teman-teman? “Boleh Parkir”. Kita harus 

mentaati rambu lalu lintas di jalan ya, teman-teman.

Nah, siapa yang mau coba naik mobil Pak Polisi? Sayaaaa!!! 

Nguiiiingg... Terdengar suara sirinenya.. Wah ternyata teman-

teman bisa juga mencoba naik motor Pak Polisi. Seru yaaaaa.. 

Tidak lupa mengucapkan “Terima Kasih, Pak Polisi!”

Kecerdasan: Interpersonal, Logika, Moral



 Di Kebun Binatang ramai bukan kepalang..
Macam-macam hewan terdapat disana ..
Burung, Ular, Macan, Singa, Gajah terdapat di kebun binatang 

Asiikk kita berkunjung ke kebun binatang teman-teman.. Kita akan berangkat naik bis
lhoo.. Wuuiihhh seruu☺

Teman-teman yuk kita naik kereta wisata, kita akan diajak berkeliling kebun binatang
dengan kereta. Naiknya harus tertib ya teman-teman.

Wah banyak sekali binatangnya yaa.. Ada apa saja yaa? Coba tebak, binatang apa yang
bertubuh besar, dan punya belalai panjang ? “gajaaaaahhh”.. Betul sekali. Kalau
binatang yang lehernya panjang dan tubuhnya tinggi, bianatang apa itu ya ?
“Jerapaaahh”.. Wahh hebat teman-teman.

Kecerdasan:
Natural, Intrapersonal

Liputan Outing TBB Ke Kebun Binatang 
Ragunan



Liputan Tampilan TK Kedondong di Kota 
Kasblanka

Lihat Ayah dan Bunda... Aku mau tampil 

menari di atas panggung. Mengenakan 

baju kebaya incim menarikan tari Wak 

Wak Gung bersama teman-teman. 

Walaupun sedikit takut, aku dan teman-

teman menari di depan Ayah dan 

Bunda.. Waaahh teman-teman berani 

ya.. Dan kereeeeennnn

Kecerdasan: Intrapersonal, Kinestetik, 

Musikal



Dalam rangka membina keakraban dan

kekompakkan antara seluruh guru dan staff, Taman

Kreativitas Anak Indonesia mengadakan pelatihan

yang rutin dilaksanakan satu tahun sekali. Pada
pelatihan kali ini, seluruh guru dan staff TKAI

melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Di kota

gudeg itu, seluruh guru dan staff mengunjungi lokasi-

lokasi yang menarik, seperti Candi Prambanan,

Tebing Breksi, Keraton Jogja, Gunung Merapi dan
beberapa tempat lainnya.

Pelatihan tidak hanya diisi oleh trip ke beberapa

destinasi, namun juga dibuat fun games dan
kegiatan-kegiatan yang mengharuskan tim untuk

bekerjasama dan selalu kompak satu sama lain.

Liputan Pelatihan Guru dan Staf 
TKAI



ARTIKEL Parents perlu tahu! 
Begini 5 Cara Mendidik Anak agar Bertanggung Jawab

Mengajarkan arti tanggung jawab pada anak penting untuk 

dilakukan setiap orangtua. Berikut 5 cara mendidik anak agar 

bertanggung jawab.

Setiap orangtua wajib mengajarkan arti bertanggung jawab pada anak mereka. Hal ini 

penting, karena pengetahuan mengenai arti bertanggung jawab ini akan menjadi bekal 

hingga anak dewasa nanti.

Dilansir dari Talking Tree Books, tanggung jawab bagi anak adalah sesuatu yang harus 

mereka lakukan. Tanggung jawab mungkin berupa tugas yang harus mereka lakukan, 

misalnya tanggung jawab mengerjakan untuk menyikat gigi sebelum tidur. Maka hal 

tersebut wajib mereka lakukan setiap malamnya.

Contoh tanggung jawab untuk anak lainnya yaitu, menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) 

tepat waktu. Jadi itu adalah hal yang harus dipatuhi anak.

Tanggung jawab juga berupa cara bertindak. Misalnya, Anda mengintruksikan anak untuk 

bermain tanpa melukai diri sendiri atau orang lain. Maka hal tersebut akan menjadi 

tanggung jawab anak untuk bersenang-senang dengan cara yang aman dan sopan.

Cara mengajarkan arti bertanggung jawab pada anak yang 

perlu dikuasai orangtua

Tanggung jawab ini bukan untuk membebani anak, tetapi untuk 

membangun kepercayaan orang lain pada anak. Saat anak bertanggung jawab, orang 

lain dapat mengandalkan mereka untuk melakukan hal-hal yang diharapkan darinya.

Sehingga saat mereka dewasa kelak, mereka dapat bermanfaat bagi orang orang di 

lingkungannya. Mereka juga dapat diandalkan dalam kehidupan sosial dan kehidupan 

profesional (pekerjaan mereka).

Berikut adalah 5 cara mengajarkan arti tanggung jawab pada anak dilansir dari wikiHow.

#1: Perlakukan anak Anda dengan hormat
Ketika seorang anak percaya bahwa Anda sangat memikirkan mereka, mereka akan 

mau menuruti perintah Anda. Mendengarkan dan menerima mereka akan membuat 

mereka memercayai Anda dan ingin Anda bangga pada mereka.

#2: Mau belajar bersamanya
Bicaralah dengan mereka tentang apa yang menyebabkan perilaku mereka dianggap 

buruk, dan temukan cara yang lebih baik yang bisa Anda dan anak lakukan, agar hal 

tersebut tidak terulang di masa depan. Akui jika perilaku Anda memainkan peran 

(misalnya, dengan tidak mendengarkan mereka berkata) dan beri tahu mereka bahwa 

Anda juga ingin melakukan yang lebih baik.

#3: Biarkan anak Anda mencoba melakukan hal-hal baru
Biarkan anak Anda mencoba membaca buku sendiri, atau biarkan anak mengikat tali 

sepatu sendiri. Awasi upaya mereka, dan jika mereka tampaknya benar-benar berjuang, 

tanyakan apakah mereka membutuhkan bantuan.

Jika mereka mengatakan tidak, duduklah dan biarkan mereka terus berusaha sampai 

mereka berhasil atau menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dan 

memintanya.

#4: Puji mereka
Memuji mereka menunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli terhadap mereka, dan 

bahwa Anda memperhatikan ketika mereka berperilaku baik.

#5: Beri anak Anda beberapa tugas untuk dilakukan
Memberikan tanggung jawab akan membuat mereka terbiasa dibanding teman 

temannya. Contoh tugas tersebut termasuk merapikan tempat tidur mereka, 

membersihkan kamar mereka, mencuci piring, memberi makan kucing, atau membuang 

sampah.

Sesuaikan tugas tersebut dengan usia anak. Paling penting, jangan biarkan anak dibantu 

sepenuhnya dalam melaksanakan tugas mereka, tanpa memberinya tanggung jawab 

sedikitpun. Hal ini dikhawatirkan akan membuat anak kesulitan mengemban tanggung 

jawab nantinya.

Sumber: https://id.theasianparent.com/arti-bertanggung-jawab

https://talkingtreebooks.com/definition/what-is-responsibility.html
https://www.wikihow.com/Make-Your-Child-More-Responsible
https://id.theasianparent.com/arti-bertanggung-jawab


TBK
TBB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT

28 29 30 31 1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

Kegiatan TB Bulan Februari 2019

Senam dgn
Bangku

Senam Bangku

25 26 27 28 1

Mengenal
Tempat Kerja

Berjalan Jinjit

Pulzze
Bermain Polisi-

polisian

Kolase Lampu
Lalu Lintas

Panggung Boneka Mengenal
Profesi

Bermain Bowling 

Kreasi Hujan Lomba
Memasukkan Air 

Menghitung
1-10

Menyablon Mengenal
Ukuran

Menari Bintang 

Menggosok Gigi 

Mewarnai Topi
Polisi

Dramatisasi
Polisi

Panggung Boneka

Kreasi dengan
Balok

Menari Payung

Simulasi Hujan

Menggambar
Matahari

Meronce Bulan
Besar dan Kecil 



Kegiatan TK Februari 2018

TK A TK B

28 Jan – 1 Feb 2019

Tema : Pekerjaan

-Membuat Topi Polisi

-Menempel Bentuk menjadi “Traffic Light” 

-Dramatisasi Polisi

-Melengkapi Huruf pada tulisan “POLISI” 

-Menjiplak bentuk geometri
-Menghias Donat
-Bermain gelas air 
-Bermain Drum 

4-7 Feb 2019
Tema : pekerjaan

-Kejanggalan Gambar
-Mengurut Nama Hari
-Bermain Musik Angklung
-Mencocok Gambar

-Kolase Astronot
-Lari rintangan
-Sikat Gigi
-Mewarnai sesuai instruktur

11 – 14 Feb 2019 
Tema : Pekerjaan

-Melipat Baju Dokter

-Melompat dengan satu kaki

-Menyanyikan lagu “Sakit Gigi”

-Menyusun Puzzle 

-Merespon dengan teman
-Senam Irama
-Membuat Pesawat
-Menambahkan bentuk

18 – 21 Februari
2019

Tema : Alam
Semesta

-Menjahit tas dokter
-Penjumlahan dengan benda
-Tanya jawab ttg tugas dokter
-Dramatisasi Dokter

-Menggambar dengan kuas
-Pentas sesuai peran
-Meronce
-Puzzle 

25- 28  Feb 2019
TEMA : Alam

Semesta

-Lempar tangkap bola
-Menggambar
-Main musik drum
-Membilang dnegan gambar

-Menyusun Gambar

-Bermain Kartu

-Menjahit

-Menyusun pola ABCD

Tema :

Pekerjaan



…yang berUlang Tahun

di bulan

Februari
Kedondong Arco

(1) Pijar
(2) Raziq
(13) Danke

TK A1
TK A1
TK A2

(04) Maudy
(07) Kiwi 
(08) Milo 
(10) Adya
(13) Bagas
(19) Kimi 
(20) Araiz
(26) Qeis
(27) Aidan 

Kimi 

TBK SK Pagi
TBB SRJ Pagi
TK A2
TK B1
TBK SK Pagi
TBB SRJ Siang 
TBK SK Pagi
TK B1
TK A1 
TK B1

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. 
Aamiin…

❖Tim Buletin TKAI❖

Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri, Ibu Anda, Ibu Oni. Layout: Ibu Laras, Ibu Wati & Ibu April. 

Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com  atau

diserahkan langsung melalui Humas TKAI. 



Jadwal Kegiatan Renang
Senin, 11 Februari 2019 : TBB SRJ Pagi

Selasa, 12 Februari 2019 : TK B 

Kamis, 14 Februari 2019 : TBK SK Pagi

Selasa, 26 Februari 2019 : TK A 

Pengumuman Lain
Selasa, 5 Februari 2019 : Guru Tamu TK B 

Kamis, 7 Februari 2019 : Guru Tamu TK A

Rabu, 13 Februari 2019 : Guru TBB SRJ Pagi

PENGUMUMAN TK.KAI 
KEDONDONG



PENGUMUMAN 
TK.KAI KEDONDONG

Kedondong Arco

Selasa, 19 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2018

TK A
TK B

Jadwal Berenang*

Kegiatan Kunjungan Belajar
Rabu, 6 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019

:
:

Kunjungan Belajar TK Kedondong ke Polisi Udara
Kunjungan Belajar TK Kedondong ke Sky World

Untuk kegiatan berenang, Ananda diharapkan membawa perlengkapan renang (baju renang, pelampung 
tangan, kacamata renang) dan pakaian ganti (1 stel pakaian, pakaian dalam, handuk besar)

*) Keterangan: Apabila terdapat perubahan jadwal berenang, kami akan informasikan melalui buku penghubung murid.

Libur
Selasa, 5 Februari 2019 : Tahun Baru Imlek


