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beranda kembang

Keluarga Kembang yang baik,
Kita menutup bulan April lalu dengan dua kegiatan: #KumpulBersama dan Kopi Pagi kembang. Bangga sekali melihat
anak-anak menampilkan lagu dan tari dari beberapa daerah di Indonesia. Terutama, kakak-kakak SD yang berhasil menampilkan tari Kecak dengan baik. Kopi Pagi Kembang minggu lalu juga merupakan penutup dari rangkaian KPK tahun ajaran
2017-2018.
April lalu, kami juga menerima banyak sekali kabar gembira dari alumni dan anak-anak Kembang. Mulai dari keberhasilan
meraih prestasi di bidang yang mereka tekuni, menjadi pemenang dalam kompetisi, hingga masuk ke sekolah pilihan mereka.
Anda dapat membaca berita bahagia ini di bagian Kabar Alumni.
Bulan Mei ini adalah bulan terakhir anak-anak menempuh kegiatan belajar di kelas mereka saat ini. Rasanya, baru saja kita
sama-sama merayakan Hari Pertama Sekolah. Tanpa disadari, waktu berlalu dan tahun ajaran 2017- 2018 akan berakhir.
Mari mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya dengan tekad dan semangat baru!
Salam hangat,

Sekolah Kembang

AGENDA KEMBANG MEI
1 Mei

Hari Buruh - Libur Nasional

2 - 4 Mei

Ujian Akhir Sekolah SD6
Libur ujian sekolah

5 Mei

Pustaka Keluarga Kembang

10 Mei

Kenaikan Isa Almasih - Libur Nasional

20 Mei

Hari Kebangkitan Nasional

29 Mei

Hari Raya Waisak - Libur Nasional
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SOROTAN
AGENDA
KEMBANG
MEI

Di penghujung minggu ini, tepatnya
tanggal 5 Mei 2018, Sekolah Kembang
mengadakan kegiatan Pustaka Keluarga
Kembang. Acara ini adalah wujud partisipasi Sekolah Kembang dalam program
pemerintah Gerakan Nasional Orang Tua
Membacakan Buku (GERNAS BAKU).
Pustaka Keluarga Kembang akan diisi
dengan kegiatan membaca buku bersama Reda Gaudiamo, permainan literasi,
dan piknik keluarga.

seputar
kembang
berbagi kabar,
berbagi bahagia

Acara terbuka untuk orang tua dan
anak-anak dari Kelompok Bermain hingga
Sekolah Dasar. Setiap peserta akan
mendapatkan kit literasi untuk dibawa
pulang!
Lakukan konfirmasi kehadiran melalui surel ke
masing-masing guru kelas atau WA Sekolah
Kembang di 0877-536-226-44

BINcang-bincang autisme
April lalu adalah bulan kesadaran Autisme. Dalam rangka
peringatan tersebut, Sekolah Kembang mengadakan
beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan
kesadaran tentang autisme.
Mengenakan pakaian biru dan mengajak anak-anak
berdiskusi mengenai autisme di kelas adalah beberapa
inisiatif yang kami lakukan. Selain itu, kami juga
mengadakan bincang-bincang seputar autisme dengan
mengundang orang tua, guru, dan peserta umum.
Narasumber sesi berbagi ini adalah Ibu Fattie, Psikolog
rekanan Sekolah Kembang.

anda punya kabar
bahagia yang ingin
dibagi bersama
keluarga kembang?
kirimkan cerita anda
melalui pesan di
facebook atau surel
info@kembang.sch.id

Dalam sesi berbagi ini, para peserta mendapatkan
gambaran dinamika perilaku anak-anak autis. Peserta juga
diajak memahami cara-cara berkomunikasi serta
membantu anak-anak autis di lingkungan rumah dan
sekolah.
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KOPI PAGI KEMBANG: EDISI AKHIR TAHUN
Kopi Pagi Kembang edisi akhir tahun ajaran 2017-2018
diselenggarakan dengan tema “Menemani si Aktif”. Tuan
rumah KPK bulan ini adalah SD1.
Ibu Putri membahas pentingnya bergerak untuk perkembangan anak-anak. Selain mengasah keterampilan
motorik kasar, ternyata bergerak juga membantu anak
mengembangkan keterampilan lain seperti: komunikasi,
pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Selain Ibu Putri,
hadir pula narasumber tamu, Kinan dari Funletics. Kinan
menyarankan orang tua untuk mengamati
perkembangan anak-anak, sehingga dapat menentukan
jenis dan intensitas kegiatan yang tepat untuk mereka.

main di kembang: jilid 3
Sabtu, 28 April lalu, Sekolah Kembang mengadakan Open House: Main di
Kembang Jilid 3 untuk Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak. Ini adalah
Open House terakhir untuk tahun ajaran 2017-2018.
Berbeda dengan Open House sebelumnya, kegiatan Main di Kembang jilid 3
lalu lebih banyak mengenalkan sentra-sentra yang ada di kelas KB dan TK. Ada
beragam sentra di Sekolah Kembang, seperti sentra melukis, bermain peran,
Matematika, rumah tangga, hingga Sains. Pada acara tersebut, anak dapat
mencoba beberapa sentra yang sudah disiapkan guru KB dan TK Kembang.
Seru, ya!
Sampai jumpa di kegiatan Main di Kembang tahun ajaran depan!

prestasi
kembang

April dipenuhi kabar membanggakan dari anak-anak Kembang yang mencetak prestasi di
bidangnya masing-masing. Baik murid yang masih belajar di Kembang, maupun dari alumni.
Siapa sajakah mereka yang berprestasi?

Qealyn Diamanta
(angkatan 6) adalah salah
satu anggota The
Resonanz Children Choir
yang bulan lalu turut
menjuarai European Grand
Prix for Choral Singing di
Maribor, Slovenia .
Simak berita lengkapnya di

https://internasional.kompas.com/read/2018/04/22/23
392201/paduan-suara-indonesia-the-reso
nanz-childrens-choir-juara-lagi
-di-eropa.

Ali Kinan Karyadi (angkatan
9) menjadi anggota tim
dari SMP Binus Bekasi
yang menjuarai National
Final Kids’ Lit Quiz,
kompetisi literasi tahunan.
Kinan dan teman-temannya akan berkompetisi di
World Final Juli
mendatang di New
Zealand.
Simak beritanya di
http://www.kidslitquiz.com/indonesia.php

Gyasi K. Parikesit (angkatan
5) meraih juara 2 bersama
tim Polo Air DKI di Festival
Akuatik Indonesia 2018.
Gyasi adalah atlet Polo Air
DKI Jakarta.
Berita dapat dilihat di

https://www.bolasport.com/ragam/265970-putra-jatim-dan-putri-jabar-jadi-juara-umum-polo-ai
r-pada-festival-akuatik-indonesia2018?page=all

Monis (SD5) berhasil
meraih juara 2 untuk Basic
Skill Competition kelompok
usianya (Starlet 2) pada
Indonesia Figure Skating
National Championship
2018 yang diadakan di
Oasis Centre Arena
tanggal 20 - 21 April lalu.
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KEMBANG
BERBAGI
di TK putra

Hari Sabtu tanggal 21 April yang lalu Sekolah
Kembang mendapat kesempatan untuk
mengisi workshop di Yayasan Putra Terpadu
dengan tema Pendidikan Anak Usia Dini. Pengisi
workshop pada kesempatan tersebut adalah
Ibu Tia, Ibu Mala, dan Ibu Ella. Workshop ini
adalah bagian dari inisiatif baru Sekolah
Kembang, yaitu Kembang Berbagi.
Melalui program Kembang Berbagi, Sekolah
Kembang bertujuan membagikan praktik-praktik baik yang telah dilakukan di sekolah, kepada
komunitas, perusahaan, atau sesama pelaku
pendidikan.
Kegiatan diawali dengan pemberian materi
tentang paedagogi anak usia dini. Materi ini
merupakan pengantar dari materi-materi
selanjutnya mengenai praliterasi dan
pramatematika.
Ibu Mala kemudian membahas seputar teori
dan kegiatan praliterasi. Ia membuka kegiatan
dengan bermain mencocokkan huruf dan
membunyikan kata yang didapat. Peserta
mengerenyitkan dahi dan mengarang-ngarang
kata yang didapat, karena huruf yang
digunakan ternyata tidak lazim.

Materi yang dibahas Ibu Mala antara lain
bentuk persiapan untuk mengembangkan
kemampuan baca tulis pada anak usia dini,
dan jenis kegiatan praliterasi yang dapat
dilakukan di kelas.
Selanjutnya, Ibu Ella memaparkan materi
pramatematika untuk anak usia dini. Betapa
banyak keterampilan yang harus diasah untuk
membantu anak memahami dan menguasai
Matematika di tingkat pendidikan selanjutnya.
Untungnya, keterampilan ini dapat diasah
melalui kegiatan sehari-hari. Siapa yang
menyangka membereskan pakaian dapat
membantu anak mengembangkan kemampuan Matematika?
Semua materi yang diberikan memancing
antusiasme para guru bahkan pengelola
Yayasan Putra untuk bertanya lebih banyak.
Pertanyaan yang diajukan cukup beragam,
mulai dari pertanyaan tentang dasar-dasar
pendidikan anak usia dini, kesulitan saat
mengajar di kelas, hingga kesulitan belajar
yang umum dialami anak saat ini. Seluruh
peserta tampak puas dengan materi yang
diberikan, begitu pula dengan kit workshop
yang disediakan oleh Sekolah Kembang.
Semoga ilmu yang dibagi bermanfaat untuk
teman-teman Yayasan Putra.

anda berminat
mengundang sekolah
kembang untuk berbagi
ke komunitas,
perusahaan, atau
sekolah lain?
hubungi kami di
info@kembang.sch.id

