Selamat Datang di
PAUD Kembang!

Perjalanan panjang
PAUD Kembang
Pendidikan Anak Usia Dini di Sekolah Kembang terdiri atas kelas
Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak. Kelompok Bermain
Kembang adalah cikal bakal Sekolah Kembang yang telah
berdiri sejak tahun 1974.
Dengan pengaturan kelas yang fleksibel, guru-guru yang hangat,
hingga kebebasan bermain, Sekolah Kembang memberikan
lingkungan yang nyaman dan ramah bagi anak untuk belajar
berbagai hal tentangdiri sendiri maupun lingkungan mereka.
Seluruh kelas usia dini di Kembang adalah kelas lintas usia
(mixed age) yang menerapkan pembelajaran tematik bersumber
dari literatur anak.
Dalam setiap kelas, terdapat anak-anak dengan rentang usia
antara 2 tahun - 4,5 tahun (Kelompok Bermain), atau
4,5 - 6,5 tahun (Taman Kanak-Kanak). Masing-masing kelas
diampu dua orang guru kelas dengan jumlah murid maksimum
18 anak.

Menjadi Pendamping
Keluarga
Sekolah Kembang menyadari pentingnya dasar yang kuat bagi anak
untuk menjelajah dunia sekelilingnya. Dasar yang kuat ini terbentuk
dari pemberian stimulasi yang beragam, untuk mengembangkan
aspek motorik, kognitif, bahasa, hingga psikososial anak-anak.
Pendidikan Anak Usia Dini di Sekolah Kembang bertujuan membangun
dasar tersebut tidak hanya untuk anak, tetapi, utamanya orang tua
sebagai guru pertama dan utama anak-anak usia dini.
Pendidik anak usia dini di Kembang adalah konselor untuk keluarga.
Mereka akan berbagi pengalaman, pengetahuan, hingga masukan
mengenai perkembangan dan pendidikan anak terkini kepada orang
tua. Seluruh pendidikan kami berkomitmen mendampingi keluarga di
setiap langkahnya, untuk mewujudkan keluarga Kembang
yang bahagia dan berdaya.

Merayakan Indonesia
PAUD Kembang merayakan Indonesia dalam pembelajaran
sehari-hari. Para pendidik menggunakan bahasa Indonesia selama
kegiatan belajar, maupun saat berkomunikasi dengan orang tua.
Nilai dan budaya Indonesia hadir dalam setiap kegiatan yang
diberikan di kelas. Sejak dini, anak-anak telah dikenalkan dengan
keragaman bahasa, kenampakan alam, pakaian, hingga kebiasaan
yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.
Perkenalan-perkenalan melalui literatur dan kegiatan yang bermakna
ini menumbuhkan kesan yang mendalam pada diri anak-anak.
Tanpa canggung, anak-anak dapat bercerita tentang wilayah Timur
Indonesia, mencicip beragam jajanan khas, atau berbagi tentang
perayaan istimewa di sebuah daerah.
Indonesia bukan lagi sebuah tema yang terasing,
tetapi bagian tak terpisahkan dari keseharian di PAUD Kembang.

Prinsip Belajar
FLEKSIBEL

ANAK
BERDAYA

STIMULASI
TEPAT

BERBASIS
LITERATUR

Kegiatan di PAUD Kembang
saat ini dapat dijalankan
sesuai dengan rutinitas
keluarga. Setiap keluarga
dapat merancang jadwal
hingga memodifikasi
rekomendasi kegiatan
yang diberikan, sesuai
dengan kebiasaan dan
ritme kehidupan keluarga.
Tujuan utama kegiatan
belajar adalah pemenuhan
stimulasi yang beragam
untuk anak.

Sekolah Kembang
memandang anak sebagai
seorang individu yang
mampu, memiliki tekad,
potensi, dan keinginan.
Anak-anak akan terlibat
aktif dalam perencanaan,
pembuatan keputusan,
hingga pelaksanaan
kegiatan belajar mereka
sejak dini.

Setiap kegiatan yang
dirancang pendidik PAUD
Kembang akan senantiasa
memperhatikan kebutuhan
stimulasi anak di rentang
usia mereka saat ini.
Para pendidik akan
merencanakan siklus
belajar yang melingkupi
seluruh aspek
perkembangan anak.
Dengan demikian, terjadi
perkembangan yang
holistik pada diri
anak-anak.

Kegiatan belajar di PAUD
Kembang bersumber dari
buku otentik atau literatur
anak-anak.
Para pendidik menggunakan beragam buku untuk
menyajikan kegiatan yang
bermakna bagi
anak-anak. Kegiatan yang
dirancang dapat dinikmati
dan dipahami dengan
mudah karena konteks
yang dekat dengan
keseharian anak-anak.

Jadwal Kegiatan
KELOMPOK BERMAIN

TAMAN KANAK-KANAK

Pra-PJJ

Pra-PJJ

Setiap murid Kelompok Bermain dapat memilih
jadwal kelas sebanyak 2, 3, atau 5 kali seminggu

Jadwal sekolah: Senin - Jumat
Waktu kegiatan: 08.00 - 12.30
Istirahat: 2x30 menit (istirahat pagi dan siang)

Waktu kegiatan: 08.30 - 11.00
Istirahat: 30 menit

Jadwal Kegiatan Usai Sekolah (ASP/Ekskul):
13.00 - 14.00

Selama PJJ

Selama PJJ

Pertemuan kelas Kelompok Bermain:
Senin, 08.30 - 09.00

Pertemuan kelas Taman Kanak-Kanak:
Senin, 08.00 - 08.30

Kelas Pilihan (tidak wajib):
Rabu, 08.30 - 09.00

Kelas Pilihan (tidak wajib):
Selasa - Kamis, 11.00 - 11.30, atau
Selasa & Kamis, 11.00 - 11.30
Kelas Guru Spesialis (2 minggu sekali)

Pertemuan Orang Tua
Sebulan dua kali
Jumat, pukul 17.00

Pertemuan Orang Tua
Sebulan dua kali
Jumat, pukul 16.00

Kenal Lebih
Dekat
Mari berkenalan lebih dekat dengan
PAUD Kembang!

HUBUNGI KAMI
info@kembang.sch.id
0877 - 536 - 226 - 44

KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
sekolahkembang.sch.id
@sekolahkembang
Sekolah Kembang
Sekolah Kembang

HUBUNGI KAMI
Ikuti sesi Kenal Kembang pada Kamis
dua minggu sekali setiap bulan.
Daftar via tiny.cc/kenalkembang

