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Salam TKAI,  
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan Juni 2020 kali ini, akan menyajikan 
liputan-liputan kegiatan dipenghujung semester 2 pada Tahun 
Ajaran 2019 – 2020. Liputan-liputan tersebut antara lain : 
 
- Liputan PJJ TK A & TK B Kedondong 
- Liputan Pembagian Rapot Via Email 
- Liputan Penyerahan Ijazah TK B Arco dan Kedondong 
- Liputan Pelepasan Virtual TK B 
- Liputan Rapat Guru Kedondong 
- Liputan Pelatihan Menggambar 
- Artikel dan Pengumuman  
 
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 



Liputan PJJ TK A Kedondong 

Hai teman-teman...  
Kita lanjutkan belajar dari rumahnya ya...  
Setelah liburan, teman-teman TK A masih semangat loh untuk belajar. Kali ini 
mereka bermain mengikuti instruksi yang diberikan. Selain itu teman-teman kita 
belajar melipat bentuk ikan dan menambahkan gambar tempat hidup setelah 
bentuk lipatan ikannya ditempel.  
Lihat... Bagus yahh hasil karya salah satu teman kita.... JJ 
Yang lain juga tidak kalah keren llooohh... 
 
MI : Kec. Bahasa, Kec. Kinestetik, Kec. Natural 



Liputan PJJ TK B Kedondong 

♫♫ Hai kawan, apa kabarmu? 
Tepuk tangan, kedipkan matamu, ting..ting.. 
Goyang ke kanan, goyang ke kiri 
Putar..putar.. Cari yang lain ♫♫ 
 
Halo teman-teman TK B...  
Jumpa lagi dengan ibu guru nih setelah liburan hari Raya. Bu guru mempunyai permainan 
tepuk loh. Coba teman-teman cari pasangan untuk bermain bersama, bisa dengan mama-
papa dirumah, kakak-adik atau siapa saja yang ada dirumah kalian. Kita lakukan sama-
sama yah setelah bu guru contohkan. Selain bermain tepuk, kita belajar membuat kalimat 
dari gambar-gambar berikut ini..JJ 
 
MI : Kec. Musikal, Kec. Bahasa, Kec. Kinestetik 



Liputan PJJ TK A & TK B Kedondong 

Tidak terasa, kita telah melewati tahun ajaran 
kurang lebih selama satu tahun ini. Meskipun 
dalam beberapa bulan terakhir kita tidak dapat 
bertatap muka secara langsung dan hanya 
dapat melakukan pembelajaran secara daring, 
namun hal tersebut tidak mematahkan 
semangat para murid TKAI untuk menuntut 
ilmu. 
 
Di akhir pertemuan PJJ semester 2, ibu guru 
menyampaikan apresiasi beserta ucapan 
terima kasih kepada para orang tua murid 
yang telah mendukung dan membantu 
mensukseskan kegiatan pembelajaran dari 
r u m a h s e r t a k e s e d i a a n n y a d a l a m 
membersamai ananda disaat kegiatan zoom 
class berlangsung.  
 
Terima kasih dan sampai jumpaaa..... JJJ 
 
 
 



LIPUTAN PENGAMBILAN RAPORT TBK & TBB  

Pengambilan Raport dengan Sistem Drive Thru  

 
Halo teman-teman.. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia yaa J.. 
 
Hari ini, teman-teman TBK dan TBB bersama Ayah dan Bunda, akan bertemu dengan Bu Guru 
untuk pengambilan raport. Ditengah situasi pandemi kali ini pengambilan raport nya agak berbeda 
yaa. Pengambilan raport dilakukan dengan sistem drive thru, teman-teman dan Ayah Bunda tidak 
perlu turun dari mobil, bu guru yang akan menyerahkan kepada teman-teman. Seluruh guru dan 
staff yang bertugas, memakai alat pelindung diri seperti masker, face shield dan sarung tangan. 
Teman-teman juga jangan lupa memakai masker yaa J.. 
 
Sete lah mendapa tkan rapor t da r i bu gu ru , k i t a be r fo to be rsama yuk ! J . . 
Satu..dua..tiga..Cheeseeeeee.. 
 
Selamat untuk adik-adik TBK yang naik ke Taman Bermain Besar, dan selamat juga untuk kakak-
kakak TBB yang naik ke TK yaa.. Sukses selalu ya teman-teman J  
 
 



Liputan Pembagian Rapot TK Kedondong 

Salah satu administrasi kelas yang 
wajib dilaksanakan oleh para guru 
adalah melaporkan perkembangan 
anak murid setelah mengikuti 
keg ia tan pembe la ja ran yang 
dilaksanakan. Pada masa social 
distancing ini, pembagian laporan 
pekembangan anak atau yang sering 
kita sebut rapot di TKAI dilakukan 
dengan mengirimkan file rapot ke 
a lamat emai l mas ing-mas ing 
orangtua murid. 
  
 
 
 

  
Namun, hal itu tidak menutup 
kemungkinan bagi orangtua untuk 
berkonsultasi mengenai hasil rapot 
atau pun berdiskusi mengenai 
perkembangan anak. 
 
 
 



LIPUTAN PENYERAHAN IJAZAH TK B 

Hoooreeee...!!! 
Teman-teman TK B sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di jenjang TK. Meskipun 
dalam masa social distancing, kegiatan penyerahan ijazah untuk teman-teman TK B tetap 
dilakukan. Dengan mantaati aturan protokol kesehatan yang diwajibkan serta 
menggunakan metode drive thru, penyerahan ijazah dan pengambilan cap 3 jari dilakukan 
dengan penuh suka cita. 
 
Yeayy... 
Selamat ya teman-teman TK B, sekarang sudah menjadi kakak SD. 
Terus semangat belajar yaaah... JJ 



Halo	   teman-‐teman,	   kita	   jumpa	   lagiii..	   rindu	   rasanya	   ingin	   bersekolah	   dan	   berkumpul	  
dengan	   ibu	   guru	   dan	   teman-‐teman	   lain	   nya..	   Tetap	   semangat	   yaa	   dan	   selalu	   jaga	  
kesehatan	  	  J	  
Pengambilan	   raport	   kali	   ini	   ada	   yang	   berbeda	   dari	   sebelumnya,	   semua	   harus	   berjarak	  
dan	   harus	   mengiku;	   anjuran	   protokol	   kesehatan,	   maka	   pengambilan	   raport	   teman-‐
teman	  TK	  B	   	  juga	  menggunakan	  cara	  drive	  thru	  seper;	  pengambilan	  raport	  adik-‐adik	  di	  
TBB	   dan	   TBK.	   Teman-‐teman	   TK	   B	   hebat	   loh,	   semua	   datang	  menggunakan	  masker	   dan	  
;dak	  lupa	  untuk	  jaga	  jarak.	  
Bu	   guru	   yang	   menyerahkan	   raport	   dan	   membantu	   cap	   3	   jari	   juga	   menggunakan	   alat	  
pelindung	  diri	  lengkap,	  seper;	  masker,	  sarung	  tangan,	  dan	  juga	  face	  shield.	  	  
Pengambilan	  raport	  sudah,	  lalu	  kita	  cap	  3	  jari	  yaa..	  
Horeee	   teman-‐teman	  TK	  B	   sudah	  akan	  menjadi	   kakak-‐kakak	  SD	  yeaaayy…	  Selamat	  yaa	  	  
kalian	  hebat	  !	  
	  
Oya	   jangan	   lupa	   untuk	   selalu	   jaga	   kesehatan	   dan	   kebersihan	   ya	   teman-‐teman,	   supaya	  
kita	  segera	  bertemu	  kembali	  disekolah	  dan	  bermain	  bersama	  teman-‐teman	  semua.	  J	  
	  
	  
	  

LIPUTAN PENGAMBILAN RAPORT DAN CAP TIGA JARI TK B  



LIPUTAN PELEPASAN VIRTUAL TK B TAHUN AJARAN 2019-2020 

Pada tanggal 20 Juni 2020, TK. Kreativitas Anak Indonesia melaksanakan pelepasan 
murid TK B Tahun Ajaran 2019-2020. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang 
dilakukan disetiap akhir tahun ajaran. Walaupun hanya melalui daring, namun tidak 
mengurangi rasa haru yang mengiringi acara selama berlangsung. Acara ini merupakan 
moment yang membahagiakan karena teman-teman TK B telah menyelesaikan 
pendidikannya di TK dan melanjutkannya ke jenjang SD. 
 

       
“Selamat Kepada Murid TK B 

Tahun Ajaran 2019-2020” 



LIPUTAN PELEPASAN TK B TAHUN AJARAN 2019-2020  

 
Wah	  ;dak	  terasa,	  teman-‐teman	  TK	  B	  akan	  segera	  menjadi	  kakak	  SD..	  J	  
Banyak	  hal	  menyenangkan	  yang	   telah	  dijalani	   selama	  TK	  B,	  bermain	  dan	  belajar	  bersama	  Bu	  
guru	  serta	  teman-‐teman	  semua.	  
	  
Tiba	   saatnya	   kita	   pada	   acara	   pelepasan	   TK	   B	   tahun	   ajaran	   2019-‐2020,	   ditengah	   kondisi	  
pandemi	  covid	  19	  saat	   ini,	  acara	  pelepasan	  TK	  B	  dilakukan	  secara	  virtual.	  Teman-‐teman	  TK	  B	  
bersama	  Ayah	  Bunda,	  bertemu	  bu	  guru	  secara	  online.	  	  
	  
Pada	  pelepasan	  kali	  ini	  ditampilkan	  kilas	  balik	  teman-‐teman	  TK	  B	  selama	  di	  TK.KAI,	  wah	  banyak	  
sekali	   kegiatan-‐kegiatan	   seru	   yang	   telah	   dilalui	   bersama	   yaa,	   semuanya	   akan	   jadi	   kenangan	  
indah	  J..	   Setelah	  melihat	   kilas	   balik,	   bu	   guru	  memberi	   pesan	   dan	   nasihat-‐nasihat	   agar	   kita	  
selalu	   ceria	   dan	   semangat	   dalam	   belajar..	   Terima	   kasih	   Bu	   Guru	   semua,	   untuk	   ilmu	   dan	  
nasihatnya	  selama	  di	  TK.KAI	  J..	  
	  
Selanjutnya	  ditampilkan	  profil	   teman-‐teman	  TK	  B	  dan	   foto-‐foto	   teman-‐teman	  TK	  B	  memakai	  
jaket	  kelulusan,	  yang	  ar;nya	  teman-‐teman	  TK	  B	  telah	  lulus	  dari	  TK	  ..	  Horeeee	  J..	  
Di	   SD	   nan;	   teman-‐teman	   harus	   selalu	   semangat	   ya	   dalam	   belajar,	   sayangi	   guru-‐guru	   dan	  
teman-‐teman	  J	  	  



Liputan Rapat Guru Intern Kedondong 

Rapat Guru merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan disetiap bulannya. Rapat guru 
kali ini membahas tentang evaluasi pembelajaran yang telah berjalan selama satu tahun 
terakhir. Kendala dan solusi yang dapat dilakukan para guru baik pada saat kegiatan 
pembelajaran langsung maupun saat PJJ berlangsung. 
 
Selain itu kepala sekolah dan guru mendiskusikan tentang masukan ataupun kritik yang 
membangun untuk kemajuan dan kualitas pengajaran di sekolah TK. Kreativitas Anak 
Indonesia. 
 
Semangat ya bu guru semuanya....  
Kalian adalah pelita dalam dunia pendidikan JJ 



LIPUTAN PELATIHAN MENGGAMBAR 

Pada tanggal 23 Juni 2020, para guru TK. KAI mengikuti pelatihan menggambar 
secara daring. Pelatihan tersebut diadakan dengan tujuan untuk merefresh 
kembali serta menambah pengalaman dan pengetahuan para guru dalam 
menggambar dengan teknik dan media yang bervariasi.  
 
Adapun narasumber atau instruktur dalam pelatihan adalah Ibu Peggi Heriyani 
orangtua dari Gaza. Beliau mengajarkan teknik dan tips-tips dalam menggambar. 
Waaah... Menyenangkan nih untuk menyalurkan ide dan hobi para guru semuanya 
JJ 
 



ARTIKEL 

1. Uang tahunan/pendaftaran ulang/uang pangkal 
Baik yang bersekolah di sekolah yang baru atau yang naik kelas, tahun ini tetap harus menyiapkan uang tahunan, uang pendaftaran ulang, 
dan uang pangkal sesuai ketentuan dari sekolah, yes? 
Jadi, semoga para orang tua sudah siap dengan biaya-biaya pokok ini. Cek lagi ke sekolah, bagaimana cara dan mekanisme 
pembayarannya, serta dokumen apa saja yang harus dipenuhi. Tentunya prosedurnya akan berbeda untuk siswa baru dan siswa lama, 
kan? 
Tak ketinggalan soal seragam bagi siswa baru. Apakah semua sudah termasuk dalam uang pangkal sekolah, yang berarti seragam akan 
didapatkan dari pihak sekolah, ataukah ada seragam yang harus dibeli di luar sekolah? Memang, mungkin anak-anak belum akan masuk 
sekolah dalam waktu dekat, tetapi di beberapa sekolah kemarin ada juga yang memberikan peraturan, bahwa siswa pun harus 
mengenakan seragam selama proses belajar di rumah. 
2. Uang SPP 
Untuk siswa baru, biasanya uang SPP bulan pertama sudah include dalam uang pangkal. Tetapi, ada baiknya dicek lagi. Jangan-jangan 
enggak termasuk. Kalau memang nggak termasuk, berarti harus segera disiapkan juga. 
Kadang ada yang bikin kecele. Misalnya, waktu aktif kembali bersekolah itu kan biasanya di minggu ketiga atau keempat Juli. Di bulan 
pertama ini, uang SPP sudah ditagihkan. Lalu, selang 2 minggu sudah harus membayar SPP lagi untuk bulan Agustus. Jadi agak berasa 
ya, kayak sekali bayar untuk 2 bulan. 
Ini kadang yang bikin kecele. Dalam pikiran, kita sudah membayar, kok sudah ganti bulan lagi dan bayar lagi? 
3. Kuota internet 
Kuota internet sekarang jadi pengeluaran yang penting lo, apalagi jika saat tahun ajaran baru nanti, anak-anak masih harus belajar dari 
rumah. Sebisa mungkin diatur, supaya enggak rebutan dengan kita yang mungkin masih bekerja dari rumah juga. 
Cari informasi, barangkali nanti akan banyak video-video pembelajaran yang harus diunduh, harus streaming acara TV, nonton Youtube, 
sampai upload tugas. Info ini akan bisa jadi gambaran, seberapa besar kuota internet yang harus kita siapkan. 
4. Cek buku-buku pelajaran, perlengkapan, dan media belajar lainnya 
Apakah butuh install aplikasi tertentu untuk memperlancar proses belajar nanti? Atau, kalau memang nanti bakalan bisa mulai masuk 
sekolah, apakah ada perlengkapan kesehatan yang harus dipenuhi? Barangkali butuh masker cadangan lebih banyak, begitu juga dengan 
hand sanitizer. Atau, mungkin bahkan perlu sarung tangan latex atau face shield? 
5. Tetap perhatikan asupan gizi anak-anak 
Jika sekolah akhirnya memutuskan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh lagi, maka tetap pastikan anak-anak mendapatkan gizi 
yang cukup agar bisa konsentrasi belajar di rumah. 
Namun, jika diputuskan sudah bisa masuk sekolah kembali, maka pertimbangkan untuk membawakan bekal saja ke sekolah, agar lebih 
higienis dan pastinya, lebih aman. 
So, mari berharap yang terbaik, apa pun yang menjadi keputusan pemerintah. Patuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, dan tetap 
berdoa agar si virus nakal ini segera bisa diatasi dengan tuntas. 
Sumber : https://www.qmfinancial.com/2020/06/tahun-ajaran-baru-2020-2021/ 

 

Beberapa Hal untuk Disiapkan Menjelang 
Dimulainya Tahun Ajaran Baru 2020/2021 



…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Kedondong Arco 
(3)	  Cantika	  
(7)	  Given	  
(14)	  Binar	  
(16)	  Khansa	  
(19)	  Arkan	  
(26)	  Jamie	  
(28)	  Damara	  
(31)	  Lana	  
	  	  	  	  	  	  	  Madrim	  

A3	  
B3	  
A2	  
A3	  
B2	  
A1	  
B3	  
A1	  
B3	  

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

vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri, Ibu Anda, Ibu Oni. Layout: Ibu Laras, 
Ibu Wati & Ibu April, Ibu Mei. Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan 
atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com  atau diserahkan langsung melalui 
Humas TKAI.  



 
P E N G U M U M A N  T K . K A I  K E D O N D O N G  

Keterangan: apabila terdapat perubahan jadwal, maka kami akan informasikan lebih 
lanjut 

Senin, 13 Juli 2020 : Hari Pertama Tahun Ajaran Baru 
2020-2021 

Jumat, 31 Juli 2020 : Libur Hari Raya Idul Adha 


