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Salam TKAI,
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J
Buletin pada edisi bulan Juli kali ini,? akan menyajikan liputan-liputan menarik seputar
kegiatan anak-anak. Liputan-liputan tersebut antara lain :
- Liputan Kegiatan Guru Tamu “Mendongeng”
- Liputan Kegiatan Guru Tamu “Pertunjukkan sulap”
- Liputan Kegiatan Pesta Akhir Tahun Virtual
- Liputan Kegiatan Pelepasan murid TK B
- Liputan Kegiatan Pembagian buku Rapot dan portofolio
- Liputan Kegiatan Penyampaian hasil belajar kepada orangtua
- Liputan Kegiatan Penyemprotan disinfectan

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

SELAMAT DATANG PARA SISWA BARU DAN
SELAMAT BERJUMPA LAGI UNTUK SISWA TK B
TAHUN AJARAN 2021-2022 DI
TK.KREATIVITAS ANAK INDONESIA

LIPUTAN KEGIATAN
GURU TAMU “Kak
Agung”

“Menonton Dongeng bersama Kak
Agung”
Selamat pagiiii teman-teman…Hari ini kita akan mendengar
dongeng dari Kak Agung. Ceritanya tentang anak yang suka
menolong teman-temannya… disajikan dengan menarik dan
interaktif sehingga anak dapat memahami isi cerita… selain itu Kak
Agung juga memadukan interaksinya dengan musik sehingga anak
tidak merasa bosan dan senang…Boneka yang dibawa Kak Agung
juga memberikan kesan takjub bagi anak-anak karena banyak dari
mereka berpikir bahwa boneka itu bisa berbicara…
Hebaaaat kak Agung…Terima kasih sudah memberikan hiburan
yang menyenangkan untuk anak-anak TK.KAI…
Semoga kita bisa bertemu secara langsung di sekolah yaaaaaa…..

LIPUTAN KEGIATAN
Atraksi Sulap “Mr.Tsu”

“Pertunjukan Sulap”
Halloooo teman-teman……sebagai rangkaian penutup
kegiatan diakhir semester II kita akan menyaksikan
pertujukan sulap…horeee pasti seruuuu…. di hari
kedua ini…kita kedatangan tamu pesulap bernama
Mr.Tsu… Mr.Tsu memberikan atraksi sulap yang
menarik dan menyenangkan untuk teman-teman
semuanya..mulai dari sulap uang, membengkokkan
sendok, sulap bola, sulap kantong ajaib, sulap kotak
ajaib, Sulap tisu hingga sulap mengubah warna….
Seruuu sekali..semua anak senang karena terhibur
dengan atraksi yang disajikan oleh Mr.Tsu…Terima
kasih Mr.Tsu sudah menghibur kami dihari terakhir
sekolah via aplikasi zoom…

LIPUTAN KEGIATAN PESTA
AKHIR TAHUN VIRTUAL

“Si Jaja Anak Sehat”

Tahun ini TK.KAI untuk pertama kalinya mengadakan pesta akhir tahun yang
dilakukan secara virtual… Kegiatan dilakukan melalui aplikasi zoom dan live
streaming Youtube menceritakan tentang Si Jaja dan teman-temannya yang
berada dalam situasi pandemi namun ingin sekali bertemu dengan teman
lamanya yang bernama Helllen… Beruntung Jaja memiliki teman bernama
Akri dan Anwar yang melek teknologi sehingga Jaja tetap bisa bertemu
dengan Hellen melalui video call WA…Senangnya hati Jaja, rasa rindunya
dapat terobati… Acara ini dipandu oleh Ibu Tati dan Ibu Ayi sebagai Mc…
kemudian di gabungkan dengan tampilan video-video tarian, sambutan dan
lainnya sehingga terciptalah pesta akhir tahun yang luar biasa dan semoga
dapat memberikan kesan dan kenangan yang baik bagi anak-anak dan
orangtua… Meski di awal terjadi kendala pada tayangan live streaming
Youtube..Namun Tim TK.KAI berusaha penuh mewujudkan rekaman video
yang dapat di saksikan pada link (https://youtu.be/BefpNL1U570)…
Puji Syukur acara ini mendapatkan respon yang baik……semoga pesta akhir
tahun pelajajaran 2021-2022 dapat dilakukan secara langsung dan pandemi
segera berakhir…Aamiin

LIPUTAN KEGIATAN
PELEPASAN MURID TK B
Tahun Ajaran 2020-2021 merupakan tahun kedua TK.KAI
melakukan pelepasan TK B secara virtual… untuk tahun ini
kegiatan dilakukan bersamaan dengan acara pesta akhir
tahun…Meski demikian TK.KAI berupaya memberikan kesan
dan kenangan yang baik untuk murid TK B lulusan tahun
2021…dengan memadukan tampilan profil anak yang diikuti
oleh tampilan spotlight keluarga terciptalah kesan yang
menyentuh terlebih teman-teman yang lainnya dapat
melihat ekspresi teman yang namanya disebutkan…waaaah
bahagianyaa ayah bundaa…saat ini ananda sudah lulus TK B
dan bersiap untuk menjadi kakak SD..
Tetap semangat belajar ya teman-teman…terima kasih
sudah berusaha belajar dengan baik walau dari rumah…

LIPUTAN KEGIATAN PENGIRIMAN DAN
PENERIMAAN BUKU RAPOT
Untuk pertama kalinya TK.KAI melakukan pengiriman buku
rapot dan portofolio anak menggunakan ekspedisi.. Hal ini
dikarenakan situasi lingkungan sekolah yang tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan drive thru pengambilan
rapot dan cap tiga jari… Maka dari itu TK.KAI mengirimkan
secara khusus bak stempel dan ijazah murid TK B untuk
dilakukannya cap tiga jari secara mandiri di rumah…Selain
murid TK B…kegiatan pengiriman ini juga dilakukan pada
jenjang TBK, TBB dan juga TK A….
Puji syukur..semua anak senang mendapatkan kiriman dari
guru dan sekolah…

LIPUTAN KEGIATAN PENGIRIMAN DAN
PENERIMAAN BUKU RAPOT

LIPUTAN KEGIATAN VC
LAPORAN PERKEMBANGAN
ANAK
Selamat pagi ayah bundaaaaa…
Hari ini merupakan hari penyampaian laporan perkembangan anak
semester dua… Kali ini kegiatan masih dilakukan secara jarak jauh
melalui video call WA… kegiatan pekan evaluasi dimulai sejak tanggal
21 juni 2021 hingga 25 juni 2021..
Penyampaian laporan dilakukan sesuai jadwal yang diberikan…mulai
dari rapot sains, lalu drumband dan terakhir adalah bertemu dengan
guru kelas..
Tanpa mengurangi rasa hormat TK.KAI mengucapkan terima kasih
atas dukungan dan kerjasama orangtua murid dalam upaya
mencerdaskan anak didik ditengah pandemi yang masih berlangsung
hingga saat ini…
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LIPUTAN KEGIATAN
PENYEMPROTAN
DISINFECTAN

Ayah bunda..Dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid 19 dilingkungan sekolah.
TK.KAI selalu melakukan penyemprotan disinfectan yang dilakukan secara berkala
yakni setiap dua minggu sekali dan dilakukan ke seluruh ruangan tanpa terkecuali. Pada
saat penyemprotan dilakukan,, petugas menggunakan pelindung diri dan memastikan
seluruh bagian ruangan sudah disemprot.

Artikel
Tips Belajar Online yang Efektif dan Efisien di Masa Pandemi
Saat-saat pandemi seperti sekarang ini, bukan hanya orang tua yang melakukan pekerjaan dari rumah, tetapi dari siswa
hingga mahasiswa juga ikut belajar dari rumah. Tentunya dengan metode belajar di rumah karena pandemi, kita
memerlukan cara belajar online yang efektif serta efisien. Karena tidak menutup kemungkinan setiap orang disaat seperti
ini, jika sudah dirumah akan menjadi kaum rebahan.
Pada saat kondisi masih normal saja, kegiatan belajar mengajar masih sering tidak kondusif. Kegiatan belajar dari rumah
tentunya akan lebih tidak kondusif lagi karena tidak ada seseorang seperti guru yang mengontrol kegiatan belajar secara
langsung.
Tapi sekarang meskipun kegiatan belajar di rumah masing-masing, para pelajar harus sanggup memposisikan dirinya
untuk tetap belajar online secara efektif serta efisien. Berikut ada tips-tips nih buat kalian agar belajar online nya berjalan
dengan efektif.
1.
Siapkan ruangan khusus untuk belajar online
Ruang belajar online sudah tersambung tiba-tiba ada anggota keluarga kalian yang mengganggu, itu menjadi salah satu
kendala belajar online yang kurang efektif. Ciptakan suasana ruangan di rumah yang tenang dan senyaman mungkin.
Hindari belajar online di kasur karena memicu kamu mengantuk di tengah kegiatan belajar online. Kalau kamu udah
membuat ruangan belajar kamu nyaman, kegiatan belajar online kamu jadi lebih efektif dan juga efisien.
2.
Buat jadwal belajar online yang konsisten
Ini penting buat kalian terapkan apalagi jika kalian mengikuti pembelajaran online sambil bekerja. Disini manajemen waktu
kalian akan sangat dibutuhkan. Pilihlah waktu belajar yang bisa kalian ikuti tanpa mengganggu aktifitas kalian yang lain.
Hal ini juga harus didukung oleh jadwal belajar online yang kalian ikuti. Untuk itu, kalian bisa mengatur dan carilah jadwal
kelas belajar online yang fleksibel.

Artikel
3.
Pastikan internet kalian stabil selama belajar online
Nah, ini yang paling penting! Jaringan internet yang tidak lancar menghambat keefektifan belajar online. Jadi sebelum belajar
online dimulai, kalian wajib pastikan koneksi internet kalian baik. Dengan begitu, jadi lebih fokus saat belajar online.
Kalau koneksi internet kalian tidak stabil, kegiatan belajar online yang sedang berlangsung jadi kurang efektif. Pastikan
jaringan Wi-fi di rumah lancar, atau jika menggunakan sinyal handphone pastikan kuota kalian cukup dan jaringannya
bagus.
4.
Siapkan minum dan makanan ringan jika diperlukan
Sediakan air mineral dan makanan-makanan kecil untuk menemani belajar online. menyiapkan makanan dan minuman agar
kamu tetap fokus dan tidak bolak-balik disaat tiba-tiba kehausan atau kelaparan. Usahakan sedia air mineral dan buahbuahan, karena di masa pandemi kamu harus tetap menjaga kesehatanmu dengan konsumsi buah-buahan. Hindari
mengkonsumsi makanan-makanan ringan yang tidak sehat, apalagi yang mengandung MSG.
5.
Selesai belajar online, buat ringkasan evaluasi belajar
Hal ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang kalian dapat, skill baru apa yang sudah bisa dipraktekkan, dan hal apa
yang sekiranya belum tercukupi. Jika tahap evaluasi sudah dilakukan, jadikan itu sebagai catatan untuk menentukan apakah
butuh tambahan kelas belajar online atau tidak, agar kelas belajar online yang kamu ikuti tidak berakhir sia-sia dan kamu tidak
mendapatkan ilmunya.
Kegiatan belajar online dan offline tentunya sangat berbeda. Review materi pembelajaran pada saat selesai belajar online
sangat diperlukan karena materi yang disampaikan saat belajar online pasti sulit dipahami. Karena itu kalian harus meluangkan
waktu dengan me-review dan belajar secara mandiri materi pembelajaran online ketika sudah selesai.
Nah itu dia tips-tips yang bisa kalian lakukan saat sedang belajar online sehingga lebih efektif dan juga efisien. Kalau belajar
online versi kalian gimana nih sobat SertifikasiKu, sudah efektif belum? Kalau belum coba ikuti tips-tips di atas yuk agar tetap
fokus dan lancar.
https://sertifikasiku.com/tips-belajar-online-yang-efektif-dan-efisien-di-masapandemi/
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Yang berUlang Tahun di bulan

JULI

Beebee (7)

Shafi (29)

Ranu (16)

Alana (30)

Chelsea (25)

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

