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LIPUTAN ORIENTASI SISWA

Selamat datang di SD Kreativitas Anak Indonesia (SD KAI) untuk adik-adik
kelas 1. Hari-hari pertama sekolah dilaksanakan pada Selasa, 12 Juli 2022
diawali dengan kegiatan Orientasi atau Masa Pengenalan Lingkungan
Sekolah.
Membuka tahun pelajaran baru sekolah mengadakan kegiatan orientasi
siswa yang bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah, teman / warga
sekolah, tata tertib, serta kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah.
Sehingga diharapkan para siswa dapat berkegiatan dengan senang dan
semangat.
Pada hari kedua, siswa kelas 2 s/d 6 sudah memulai kegiatan belajar
mengajar, sedangkan siswa kelas 1 masih dalam kegiatan masa pengenalan
lingkungan sekolah.
Selamat bergabung adik-adik kelas 1, semoga selalu bersemangat dalam
berkegiatan di sekolah maupun di luar sekolah J.

LIPUTAN KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan kunjungan perpustakaan diberikan kepada siswa kelas 1 – 6 secara bergantian mengikuti
jadwal yang sudah dibuat dalam Kalender Kegiatan Sekolah.
Kali ini liputan tentang aktivitas di Perpustakaan membuka tahun pelajaran baru. Bu Diana Sari
pembimbing Perpustakaan mengenalkan dan menjelaskan kembali kepada siswa pentingnya
belajar di perpustakaan. Siswa diarahkan ke rak buku, memilih judul buku yang disukai,
membacanya dan setelah selesai membaca buku dikembalikan lagi ke tempatnya semula di rak
buku.
Kegiatan ini bermanfaat untuk menumbuhkan minat membaca buku kepada siswa, karena buku
adalah jendela dunia… dimana kita dapat mengetahui beragam wawasan mengenai dunia dan
seisinya melalui buku.
Namun, teman-teman juga harus ingat bahwa di perpustakaan ada beberapa tata tertib yang harus
diikuti yaitu tidak boleh berisik, tidak boleh membawa makanan dan minuman, tidak cepat-cepat
membuka lembaran buku agar tidak robek dan setelah membaca diletakkan kembali di rak buku
sesuai tempatnya.
Membaca buku itu menyenangkan lho teman-teman… J
Kecerdasan : Bahasa, Logika/Matematika, Intrapersonal, Interpersonal

LIPUTAN SENAM

Salah satu kegiatan Pembuka Pagi di SD KAI adalah Kegiatan Senam
Ketangkasan.
Membuka kegiatan belajar mengajar
Tahun Pelajaran Baru
SD Kreativitas Anak Indonesia menghadirkan Senam Bersama yang
dipandu oleh Pak Wawan, para siswa kelas 1 – 6 ikut berpartisipasi
mempraktikkan gerakan senam bersama para guru mengikuti musik.
Kegiatan senam ini dapat membuat siswa mengenal irama, birama dan
kelenturan tubuh.
Ayo teman- teman ikuti gerakannya ya…
Salam Olahraga! Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam belajar!
Kecerdasan : Musik, Kinestetik, Visual/Spasial, Intrapersonal, Interpersonal

LIPUTAN SOSIALISASI PROGRAM

Hallo Ayah dan Bunda…
Tahun Pelajaran 2022-2023 telah dimulai, seperti biasa, SD Kreativitas Anak Indonesia
mengundang seluruh orangtua siswa untuk hadir dalam pertemuan orangtua secara on-line.
Pertemuan orangtua ini dilaksanakan pada Sabtu, 16 Juli 2022, yang bertujuan untuk
berkenalan dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta aneka
program kegiatan yang disajikan oleh sekolah.
Pada pertemuan ini Pembina Yayasan (DR. Rosemini AP., M.Psi) memberikan sambutan
dan Kepala Sekolah (Dra. Purwita Andriani) memberikan pemaparan mengenai Sekolah,
Kegiatan Sekolah, Kegiatan Ekskul wajib dan pilihan, dan perkenalan Guru beserta staf,
Terima kasih kepada para orang tua yang sudah hadir dalam pertemuan tersebut dan telah
mempercayakan sekolah kami menjadi mitra pendidikan.
Semoga kita dapat bekerjasama dalam usaha memotivasi aspek-aspek kecerdasan serta
menstimulasi kemampuan-kemampuan siswa dalam rangka pencapaian prestasi siswa /
siswi SD Kreativitas Anak Indonesia.

LIPUTAN UPACARA BENDERA

Pada hari Senin, 18 Juli 2022 SD KAI kembali mengadakan upacara bendera yang di ikuti oleh kakak kelas 6A. Kegiatan Upacara Bendera
merupakan salah satu aktivitas Pembuka Pagi yang setiap hari Senin akan diikuti para siswa sesuai jadwal kelompok kelas dan dengan
pembagian tugas sebagai petugas upacara.
Kegiatan ini melatih kedisiplinan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita yaitu Negara Indonesia, juga belajar mematuhi aturan, sabar dalam
mengikuti kegiatan upacara sampai selesai.
Saat ini peserta dalam upacara masih dibatasi jumlahnya untuk menjaga keamanan kesehatan siswa. Peserta yang lain mengikuti kegiatan
upacara dari kelas masing-masing dengan melihat TV monitor.
Kecerdasan : Moral, Keterampilan Hidup, Intrapersonal

LIPUTAN PRAMUKA

Hallo teman teman siaga dan penggalang….
Adik siaga ayo berkumpul di aula sekolah dan kakak penggalang di
lapangan sekolah.
Tepuk pramuka
Prok prok prok 2x
Prok prok prok prok prok prok prok
Kita lakukan untuk membangun semangat Pramuka
Kegiatan ekskul wajib pramuka merupakan kegiatan Pembuka Pagi
yang dilaksanakan di hari Rabu. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih
kemandirian, kedisiplinan, dan kecakapan siswa.
Salam Pramuka!

LIPUTAN TRACING COVID-19

Pembelajaran sudah dilaksanakan dengan PTM 100%
walaupun kondisi Covid-19 belum stabil menurun. Saat ini di
sekolah siswa yang terkonfirmasi covid sedang meningkat
maka sekolah bekerjasama dengan pihak Puskesmas
Kecamatan Jagakarsa melaksanakan Tracing dengan
memberikan test PCR kepada siswa yang terkonfirmasi positif
melalui swab Antigen dan para siswa serta guru yang kontak
erat dengan siswa yang terkonfirmasi.
Seluruh keluarga besar Yayasan Taman Kreativitas Indonesia
masih perlu tetap menjalankan Prokes 5M : Memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan
menjauhi kerumunan.
Kita semua harus saling menjaga kesehatan bersama.

…yang berUlang Tahun
di bulan

Agustus

Semoga menjadi anak
tangguh, cerdas, selalu
ceria, dan penuh kasih
pada sesama. Aamiin…

Teman-Teman yang Berulang Tahun
Nama
(1) Rafi
(2) Dimas
Bianza
Noureen
Aiden
(3) Ethan
(5) Olivia
Naya
Sofie
(6) Hanif
(7) Sabia
Rama
(8) Kila
(10) Shannabelle
(11) Kalisha
(15) Malik
(16) Abyan
(17) Aleso
Athar

Kelas
6A
2B
5A
5B
6A
2B
1A
2A
3C
5B
2A
5B
6B
4C
2A
3C
5A
4C
5C

Nama
(20) Hassya
Hanif
(22) Badra
Ocha
(23) Azrel
(24) Barra
(26) Kirana
Keylan
(27) Rafa
Celza
Fabi
(28) Deo
(30) Lea
Shayla
Bebe
(31) Farel
Athan

Kelas
1B
4B
3A
4A
2B
4A
5C
6C
1A
4A
6B
2B
1B
2A
6B
2C
2A
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INFORMASI PSB

PENGUMUMAN
Hari Libur :
Hari/Tanggal
Rabu,
17 Agustus 2022

Keterangan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Jadwal Kegiatan Khusus
Hari / Tanggal

Keterangan Kegiatan

Senin & Selasa,

HUT Pramuka dan Fun Camp di Pondok

15 & 16 Agustus 2022

Kapilih, Bogor

INFO PENERIMAAN SISWA BARU
(PSB) TP 2022-2023
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