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LIPUTAN	  PEKAN	  BUDAYA	  DAN	  LITERASI	  DALAM	  RANGKA	  MENYAMBUT	  
HARI	  KARTINI	  

Hari Kartini kali ini, tidak ada perayaan khusus di 
sekolah karena kita masih belum dapat bertatap 
muka secara langsung. Namun, tidak menghalangi 
semangat teman-teman untuk terus belajar dan 
berkegiatan. 
Nah, teman-teman dalam menyambut hari Kartini 
tahun ini kegiatan dikemas dalam Pekan Budaya 
dan Literasi. Dalam kegiatan tersebut teman-
teman dapat menggambar sosok Kartini menurut 
teman-teman, menulis puisi Kartini, dan bercerita. 
Puji Syukur teman-teman dapat ikut memeriahkan 
kegiatan tersebut dengan penuh semangat… 
Semoga di tahun yang akan datang kita dapat 
berkegiatan kembali di sekolah. 
 
Kecerdasan : Bahasa, Intrapersonal, Kreativitas 
 



LIPUTAN	  FOTO	  KELAS	  	  

Akhir Tahun Pelajaran 2020-2021 akan segera berakhir 
oleh karena itu, SD Kreativitas Anak Indonesia 
melakukan foto kelas pada tanggal 31 Maret s/d 8 April 
2021 secara drive thru.  
 
Siswa diberikan jadwal sesuai dengan kelas masing-
masing, dan sudah mengenakan kostum dari rumah. 
Seluruh petugas sudah melakukan swab antigen terlebih 
dahulu dan tetap menjalankan protokol kesehatan 5 M, 
mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. 
 
Walaupun dilakukan secara drive thru semoga hasilnya 
tetap maksimal ya teman-teman  
Semangatt… 
 
 



LIPUTAN	  KELAS	  PUBERTAS	  

Kelas Pubertas merupakan kegiatan khusus untuk para siswa 
kelas 4, hal ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai 
masa pubertas bagi siswa dan siswi. Kelas Pubertas kali ini 
dilakukan secara virtual melalui zoom, pada Kamis-Jumat 8-9 
April 2021.  
Sebelum Kelas Pubertas dilaksanakan sekolah mengajak para 
OT untuk mengikuti Pra Kelas Pubertas. Bu Romy menjelaskan 
kepada OT tentang manfaat Kelas Pubertas. 
Kelas putra dibimbing oleh Psikolog Bapak Ery (Essa Consulting) 
dan kelas putri dibimbing oleh Bunda Romy ( Owner TKAI ). 
Dengan adanya kelas pubertas ini para siswa dan siswi 
mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang masa-masa 
pubertas sehingga akan lebih siap menghadapi perubahan 
tubuh, serta permasalahan yang akan terjadi.. 
Terimakasih kepada Bunda Romy dan Bapak Ery sudah 
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi para siswa-siswi 
SD KAI dan terimakasih kepada para orang tua yang sudah ikut 
bekerjasama dalam kegiatan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  UJIAN	  SEKOLAH	  	  	  

Tanggal 26 April s/d 6 Mei 2021 kakak kelas 6 melaksanakan 
Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2020-2021.  
 
Mata Pelajaran yang diujikan adalah, Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, Pendidikan Agama, PPKn, IPS, PLBJ, 
PJOK dan SBdP. Ujian Sekolah tahun ini dilakukan secara 
daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting dan 
edmodo.  
 
Puji syukur pada hari Rabu, 28 April 2021 Pengawas Wilayah 
4 (Ibu Titi Mulyati, M.Pd) hadir di sekolah untuk memonitoring 
pelaksanaan US serta memberikan semangat kepada para 
siswa dan pengawas US. 
 
Semoga ujian sekolah tahun ini dapat berjalan dengan lancar 
sampai hari terakhir ujian dan kakak-kakak mendapat nilai 
yang baik. 
 
 
 
 
 
 
 



LIPUTAN	  TAUSIYAH	  VIRTUAL	  

Taman Kreativitas Anak Indonesia setiap tahun selalu 
mengadakan kegiatan mengisi Ramadhan, kali ini 
menampilkan acara Tausiyah Virtual yang diisi oleh Ustadz H. 
Suparno. Dipandu oleh Ibu Wahyuni (Guru kelas 1C) sebagai 
MC, Bapak Yudi (Guru PAI) sebagai pemimpin doa, Ibu Naila 
(Guru PAI) yang membacakan ayat suci Al-Quran serta Ibu 
Yuni (Guru TK) sebagai saritilawah. 
 
Tausiyah virtual ini dihadiri oleh seluruh owner, founder TKAI, 
para guru TK dan SD serta seluruh staff. 
 
Walaupun dilakukan secara virtual semoga kita semua tetap 
dapat mengambil pembelajaran atas apa yang telah 
disampaikan oleh Pak Ustad H. Suparno. 
Aamiin… 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  BAKTI	  SOSIAL	  	  

Bakti Sosial Yayasan Taman Kreativitas Anak 
Indonesia untuk warga sekitar sekolah sebagai bentuk 
kepedulian terhadap warga sekitar sekolah. 
 
Penyerahan bingkisan dilakukan oleh Pembina Taman 
Kreativitas Anak Indonesia Ibu Dr.Rose Mini Adi 
Prianto, M.Psi, kepada Bapak Yusuf selaku Ketua Rt 
02 Rw 05 Jagakarsa. 
 
Semoga bingkisan tersebut dapat bermanfaat bagi 
para warga sekitar dan semoga Taman Kreativitas 
anak Indonesia dapat lebih berkembang dan 
bermanfaat. 
Aamiin 
 
 
 
 
 
 



Kedondong	  
Nama	   Kelas	   Nama	   Kelas	  

(3)	  Kanu	  
	  	  	  	  	  	  Syauqi	  
(4)	  Kinar	  
	  	  	  	  	  	  Gerrard	  
(5)	  Audrey	  
	  	  	  	  	  	  Aira	  
	  	  	  	  	  	  Raizel	  
	  	  	  	  	  	  Myesha	  
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	  	  	  	  	  	  Aby	  
(8)	  Mavisha	  
(9)	  ZePa	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Archie	  
(15)	  Adam	  
(16)	  Nindya	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ben	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nanaya	  
(17)	  Uma	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Shalom	  	  	  
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(18)	  Ello	  
(20)	  Manda	  
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(21)	  Gita	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Kenisha	  
(22)	  Afiya	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Dzaky	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Khansa	  
(23)	  Omar	  
(24)	  Pendar	  
(25)	  Nawa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ricci	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Shahrez	  
(26)	  Kenji	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Rayyan	  
(28)	  Kiano	  
(29)	  Eiji	  
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…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Mei 

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. Aamiin… 
vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri. Layout: Ibu Wati. Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat 
dikirim ke sekolah.sdkai@gmail.com  atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.  



PENGUMUMAN	  

Jadwal	  	  
Tanggal Keterangan 

10 – 21 Mei 2021 Libur Idul Fitri 1442 H 

26 Mei 2021 Libur Hari Waisak 

24 Mei 2021 KBM Semester 2 dimulai kembali 


