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Salam	
  TKAI	
  ..	
  
	
  
Hallo	
  ayah	
  bunda	
  dan	
  anak	
  hebat	
  …selamat	
  bergabung	
  
menjadi	
  bagian	
  keluarga	
  TKAI	
  khususnya	
  	
  di	
  TK	
  Kreativitas	
  
Anak	
  Indonesia	
  pada	
  Tahun	
  Pelajaran	
  2022-‐2023	
  ini.	
  
Liputan	
  buletin	
  kali	
  ini	
  akan	
  memuat	
  beberapa	
  kegiatan	
  yang	
  
dilakukan,	
  antara	
  lain	
  :	
  
	
  
1.Liputan	
  Kegiatan	
  	
  MPLS	
  	
  
2.Liputan	
  Kegiatan	
  dikelas	
  Taman	
  Bermain	
  
3.	
  Liputan	
  Kegiatan	
  di	
  kelas	
  kelompok	
  TK	
  A	
  
4.	
  Liputan	
  Kegiatan	
  di	
  kelas	
  kelompok	
  TK	
  B	
  

Kalender	
  Kegiatan	
  	
  

13 -15 Juli 2022
12 Juli 2022
18 - 29 Juli 2022
27 Juli 2022

: MPLS
: Sosialisasi Program Kegiatan Sekolah
: Topik Diriku
: Tamu Literasi

Informasi	
  	
  

Di Tahun Pelajaran 2022-2023 Taman Kreativitas Anak Indonesia membuka
Kelas untuk kelompok Taman Bermain. Ananda dapat bergabung di kelompok
Taman Bermain sebagai berikut :
a. Kelompok Usia : 2-3 Tahun di Taman Bermain Kecil (TBK)
Waktu Belajar : Senin – Rabu (08.30-10.00 wib)
b. Kelompok Usia : 3-4 Tahun di Taman bermain Besar (TBB)
Waktu Belajar : Senin – Rabu – Jumat dan Selasa – Kamis - Jumat
Sesi Pagi (08.30- 10.00 wib)
Sesi Siang (10.30-12.00 wib)
Taman Kreatvitas Anak Indonesia memberikan pembelajaran yang menyenangkan
dan membantu ananda untuk mandiri dan percaya diri, menstimulasi
perkembangan bahasa,motorik dan pengetahuan ananda.

	
  

Liputan	
  MPLS	
  	
  
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	
  	
  
Hai anak-anak yang hebat ..
Selamat datang di sekolah TK Kreativitas Anak Indonesia dan selamat bergabung mengikuti
kegiatan bermain bersama teman-teman dan bu guru.
Agar ananda semua dapat lebih mengenal tentang sekolah TK KAI yuk kita berkenalan terlebih
dahulu dengan guru dan ruangan disekolahmu. Sebelum kalian datang kesekolah, para guru akan
melakukan panggilan video terlebih dahulu agar kalian mengenal bu guru, dan dihari berikutnya
kalian sudah bisa datang kesekolah bertemu langsung dengan guru dan teman yang lain. Waah
senangnya, akhirnya kita bisa bermain dan belajar secara langsung !
Hari pertama sekolah menyenangkan ya kita bisa diantar oleh ayah dan ibu , Teman – teman
hebat …sudah berani masuk keruangan kelas tanpa ditemani ayah ibu lagi, wah senangnya ….
Kegiatan ini di beri nama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Semoga di masa ananda
bersekolah di TK KAI, sekolah dan orang tua dapat saling bekerja sama demi perkembangan
ananda nantinya.
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Sosialisasi	
  Program	
  Kegiatan	
  
Pada MPLS kali ini sekolah juga mengundang para orang tua untuk memberikan sosialisasi program
kegiatan melalui pertemuan. Pertemuan ini dilakukan melalui ruang zoom. Dikegiatan ini orang tua
mendapat paparan atau penjelasn dari kepala sekolah TK KAI yaitu Bu Atih mengenai Tata tertib
sekolah dan kegiatan yang dilakukan oleh para ananda natinya. Selain paparan pertemuanini juga
memuat sesi tanya jawab . Banyak Orang tua menanyakan tentang berbagai hal seputar sekolah atau
kegiatan yang akan dilakukan ananda nantinya. Saat kegiatan MPLS ini, juga sekolah telah
dimonitoring oleh pengawas TK dari Dinas Pendidikan Wilayah Jagakarsa yaitu Ibu Titi Karyati
M.Pd.

Liputan	
  kelas	
  Kelompok	
  Taman	
  Bermain	
  
Diriku	
  	
  
Diawal kegiatan di Taman Bermain ananda taman bermain kecil dan
taman bermain besar pun mengikuti kegiatan MPLS.
Setelah mengikuti kegiatan MPLS ,adik-adik Taman Bermain mulai
dikenalkan dengan berbagai aktivitas sesuai tema. Untuk Tema
Pertama disemester ini adalah tentang diriku. Ananda akan diajak
untuk mengenal dan menyebutkan nama dan mengenal dirinya,
serta kesukaanya.. Ananda juga akan diajak untuk saling mengenal
teman-temannya yang lain
Untuk Tema ini adik Taman Bermain dikenalkan melalui kegiatan
bernyanyi, bermain memasangkan puzzle anggota tubuh dan
bermain ketangkasan dan menyaksikan film tentang sekolah (aku
berani sekolah sendiri tanpa ditemani lagi ).

	
  

MI	
  :	
  Logika	
  matematika,Motorik	
  halus	
  dan	
  kasar,	
  Musikal,	
  
Kreativitas,	
  Interpersonal	
  dan	
  Intrapersonal	
  	
  

Liputan	
  kelas	
  TK	
  A	
  

Senangnya Bersekolah

Halo ananda yang hebat, selamat datang disekolah
TK Kreativitas Anak Indonesia..
Disini kalian akan diajak bu guru untuk bergembira
bermain dan bertemu teman-teman baru. Jadi jangan
takut dan harus semangat untuk kesekolah ya.
Setelah sebelumnya ananda
diajak untuk mengenal
lingkungan sekolah kini saatnya ananda untuk memasuki
kegiatan atau program belajar. Tema yang pertama kali
dalam kegiatan ini adalah tentang “ Diriku “.
Nah kali ini bu guru akan mengajak anak-anak untuk
melakukan berbagai aktifitas yang menyenangkan dari
bermain mencari bola warna dan belajar menghitung
jumlah bola yang berhasil dikumpulkan, memasangkan
gambar sesuai bentuk geometri, belajar menggambar
kesukaanmu dan menempel robekan kertas pada pola
maze.
Wah seru sekali sepertinya…ayo anak –anak semangat
ya dalam mengikuti kegiatan disekolah

MI	
  	
  :Motorik	
  Halus	
  	
  dan	
  kasar,	
  Logika	
  matematika,Visual	
  Spatial	
  
	
  Intrapersonal	
  dan	
  Interpersonal	
  	
  

Kegiatan	
  Kelas	
  TK	
  B)	
  

Diriku	
  	
  

Wah sekarang aku sudah duduk dikelas TK B loh…itu tandanya
Aku sudah bertambah pandai dan sudah dapat belajar tanpa ditunggui
atau dibantu lagi …
Karena itu bu guru mengajak ananda untuk membuat papan/kartu nama
sendiri yang nantinya kartu ini akan dijadikan hiasan kelas . Ananda
akan menghias kartu dari pola gambar yang diberikan bu guru dengan
mewarnainya.
Untuk Tema Diriku,ananda diajak untuk membuat kreasi .
Dari bentuk lingkaran yang harus digunting sendiri, mereka
menjadikan sebuah topeng seperti wajahnya sendiri…
Ehem ….. kira –kira gambar di topeng ini sudah mirip tidak ya
dengan ananda :D
Yuk kita buat kreasi topeng wajah diri kita sendiri dengan semangat
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MI	
  	
  :Motorik	
  Halus	
  ,	
  Kreativitas,Intrapersonal	
  
	
  

Sterilisasi sekolah
Seiring dengan ditemukannya beberapa siswa SD KAI yang
terpapar setelah seminggu beraktifitas disekolah, maka
pihak sekolah bekerja sama dengan pihak Puskesmas
Jagakarsa memutuskan untuk melakukan Tracing dan
sterilisasi di lingkungan sekolah . Pihak sekolah dan
puskesmas sudah melakukan PCR pada siswa SD KAI dan
melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan di lingkungan
sekolah.
Bagi Ananda yang terpapar dapat mengikuti kegiatan
melalui daring sehingga masih mendapatkan haknya untuk
belajar bersama teman walau dari rumah. Sekolah juga
menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk tetap
menjaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol
kesehatan.

Hari Anak Nasional
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang diadakan oleh Suku Dinas
Pendidikan Wilayah I Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juli
2022,TK Kreativitas Anak Indonesia diundang sebagai perwakilan dari wilayah
Kecamatan Jagakarsa. Acara ini diisi oleh kegiatan koloborasi guru dan murid
untuk menggambar dan mewarnai dari cerita yang dibawakan oleh pendongeng.
TK KAI di wakili oleh Ibu Yunita Triastuti (Bu Yuni) dan ananda Shafi Farabian
Zuliansyah (Shafi). Semoga Acara ini dapat memberikan manfaat dan
pengalaman yang menyenangkan dan berharga. Terima Kasih Shafi dan Bu Yuni
yang telah menjadi wakil dari sekolah TK KAI untuk kegiatan ini.

Tamu Literasi
Sebagai bagian program kegiatan belajar disekolah, untuk tahun pelajaran ini
sekolah TK KAI mengajak para orang tua untuk menjadi tamu literasi. Tamu literasi
akan rutin dilakukan setiap bulannya, para orang tua akan diminta
untuk
membacakan satu buku cerita didepan kelas. Tujuan dari program ini adalah agar
ananda dapat mengenal kegiatan membaca,dan cinta buku dari semenjak dini serta
menstimulasi anak menyukai bacaan dan menambah wawasan ananda.
Terima Kasih kami ucapkan kepada ibu Cicis (bunda dari Ayra A1), ibu Hira (bunda
dari Ilham A2), ibu Kiki (bunda dari Binar B1) dan ibu Maya (bunda dari Muadz B2)
yang sudah bersedia untuk menjadi tamu literasi kali ini. Semoga apa yang diberikan
bunda –bunda semua dapat menjadikan inspiratif bagi ananda untuk lebih semangat
dalam mengikuti kegiatan disekolah dan lebih menyenangi kegiatan membaca buku.

Tobi
31 Agst

Selamat ulang tahun semoga selalu diberi
Kesehatan ,bertambah kecerdasannya dan
menjadi anak yang penyayang dan berguna
untuk semua

Kunjungi

INSTAGRAM
Kami :

@Sekolah.tkai

