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SLC Headlines 
SLC’s Growth

  From The Principal 

Quote  

I am in SLC 

I am not built to sit still, Keep my hands to 

myself, take turns, be  patient, stand in 

line, or keep quiet 

All Of The Time   

I need : Motion, novelty, adventure, and 

to engage the word with my whole body 

Let Me Play 

(Trust me, I'm learning !) 

Early Intervention Program: SLC telah memulai Program 

Intervensi Dini yang baru untuk anak-anak dari 0-3 tahun 

dengan tujuan memberikan asesmen dan bantuan untuk 

anak yang memiliki keterhambatan perkembangan. 

Proyek ini secara khusus ditujukan bagi anak yang kurang 

mampu. Harap untuk menghubungi pihak sekolah jika 

diantara Anda ada yang mengetahui keluarga yang dapat 

terbantu dari program ini ataupun jika 

Anda ingin memberikan donasi untuk 

proyek ini. 

 SLC Bazaar: SLC dan para siswa secara 

bersama-sama mengembangkan sebuah 

konsep dimana kami dapat menyebar-

kan rasa kepedulian melalui aksesoris, 

lilin dan minuman yang mereka jual pada 

acara bazar. SLC meluncurkan bazar per-

tama kami pada acara Performance Day 

di tanggal 25 November 2017 dan para 

siswa juga mengikuti kegiatan bazar kedua yaitu pada tan-

gal 28-30 November 2017 di Sentra Mandiri. Dengan 

dukungan yang besar, 2 bazar tersebut telah berhasil kami 

jalankan dan para siswa vokasi telah diberikan kesem-

patan untuk menjadi individu yang fungsional pada 

komunitas yang inklusif. 

 Resources: SLC bergerak menuju dimana kami membuat 

buku lembar kerja sendiri bagi para siswa untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Melalui buku 

ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan standar 

pengajaran di Sekolah, dan buku-buku tersebut akan digunakan 

pada tahun akademik yang baru. 

 Professionalism through communication: Kami sebelumnya 

telah memberikan alamat email dari para guru dan terapis di-

mana para orang tua dapat berkoresponden secara langsung 

melalui email tersebut. Para guru/terapis akan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda da-

lam 1 atau 2 hari. Selain itu telepon sekolah 

juga selalu tersedia dari jam 08:00 – 17:00 WIB 

jika ada kebutuhan yang darurat/mendesak. 

Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui 

cara-cara tersebut dan harap untuk men-

dukung kami dalam menjadi sekolah yang 

berkualitas dan profesional. 

 Space to grow: SLC adalah sebuah organisasi 

non-profit yang percaya untuk menerima se-

luruh anak berkebutuhan khusus dan saat ini permintaan untuk 

penerimaan siswa baru di SLC semakin meningkat, sehingga 

kami berharap untuk dapat tumbuh dan berkembang. Oleh 

karena itu kami sedang mencari: 

 Tanah/bangunan lama untuk ruang berkembang 

 Donor/dermawan yang menginginkan untuk mendonasi-

kan uang untuk perluasan sekolah. 

Harap untuk menghubungi pihak sekolah, jika Anda dapat 

membantu kami dalam hal yang tertulis di atas. 

Hi parents! 

SLC telah menjalankan tahun dengan perkembangan 

yang luar biasa dan akhirnya kita telah sampai di 

penghujung tahun 2017. Sehubungan dengan itu ka-

mi membuat newsletter ini dengan tujuan untuk 

berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di 

SLC, aktivitas para siswa, hari-hari penting yang telah 

terjadi, informasi secara garis besar mengenai 

komunitas dari SLC dan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap 

bagaimana kita dapat membantu anak-anak spesial kita. 

Newsletter ini akan diterbitkan setiap 3 bulan sekali dan akan dikirimkan me-

lalui email. Selamat membaca dan kami berharap semoga liburan dan tahun 

baru Anda sekeluarga menyenangkan. 
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Tingkatkan Kecerdasan Emosional Anak Anda  

Kecerdasan emosional dan rasa kepedulian perlu diajarkan 

dan bukan dipelajari secara naluriah! Orang tua, saudara kan-

dung dan para anggota keluarga yang lain memainkan peran 

yang penting dalam membangun kecerdasan emosional dari 

anak. Bermain sangat penting untuk setiap anak dan memiliki 

peran penting dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

anak. Bermain mengajarkan anak kita bagaimana cara untuk 

mengekspresikan dan mengelola emosi dan juga bagaimana 

berempati terhadap perasaan orang lain.  

Berikut adalah beberapa daftar aktivitas yang dapat kita 

lakukan di rumah untuk mengembangkan kecerdasan emo-

sional anak : 

1. Cermin: Cermin dapat digunakan untuk membangun 

ikatan antara orang tua dan 

anak, meningkatkan kemam-

puan imitasi dan kontak mata. 

Cermin dapat juga membantu 

anak untuk melihat banyak 

ekspresi dan emosi.  

Beberapa aktivitas yang 

dapat dilakukan melalui cer-

min adalah:  

 Orang tua dapat duduk 

disamping atau belakang anak 

dan menghadap cermin. 

Orang tua dapat memeluk anak sembari mengekspresikan 

rasa kasih sayang dan anak harus melihat ini melalui cer-

min.  

 Orang tua dapat membuat ekspresi bahagia dan sedih yang 

berbeda-beda, yang mana anak akan melihatnya dan 

mengimitasinya.   

 Tempelkan sticker ke cermin dan ajak anak untuk melihat 

ke sticker tersebut di cermin.  

2. Permainan Sensori : Permainan sensori memiliki peranan 

penting dalam perkembangan anak. Permainan sensori sangat 

menyenangkan dan memiliki banyak keuntungan seperti 

meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus, dapat 

digunakan untuk menenangkan anak atau permainan ini 

dapat berfokus pada perkembangan bahasa. Permainan sen-

sori menggunakan panca indera kita seperti indera perabaan, 

pergerakan, penciuman, pendengaran dan penglihatan. Se-

bagai orang dewasa, kita perlu ingat bahwa banyak anak yang 

mungkin sensitif terhadap materi sensori yang berbeda-beda. 

Orang tua dapat memulainya dengan material yang lebih 

menarik bagi anak, kemudian mulai beralih pada tekstur yang 

tidak disukai oleh anak.  

Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan melalui permainan 

sensori adalah : 

 Gelembung: Bermain dengan gelembung merupakan 

cara yang menyenangkan untuk berinteraksi dengan 

anak. Gelembung dapat dimainkan di area indoor dan 

juga outdoor. Buatlah pergerakan dan ekspresi yang ber-

lebihan agar dapat melibatkan anak dan membantu anak 

untuk dapat melihat gelembung. Permainan gelembung 

dapat juga digunakan untuk memperluas kosakata anak 

seperti ‘lihat gelembung besar itu’, ’ayo tangkap gelem-

bung itu’.  

 Permainan air dan pasir: Kebanyakan anak sangat me-

nyukai permainan air. Mencari obyek tersembunyi di da-

lam air yang berwarna, menuangkan air dari satu kontain-

er ke kontainer lain, membuat gelembung sabun dengan 

air sabun dan mencuci gelas dan piring plastik dengan air 

merupakan beberapa 

contoh dari aktivitas 

permainan air yang 

dapat dilakukan bersa-

ma anak. Aktivitas yang 

serupa juga dapat dil-

akukan dengan pasir, 

anak dapat mencampur 

air dengan pasir, ber-

main menggali, mencari 

obyek dll. Orang tua 

juga disarankan untuk 
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menekankan kata yang ingin diajarkan atau perasaan 

yang ingin difokuskan saat bermain.  

 Memasak: Memasak merupakan cara menarik untuk 

melibatkan anak. Memasak tidak hanya memaparkan 

mereka terhadap berbagai tekstur dan aroma, namun 

juga berfokus dalam mengikuti instruksi sederhana, 

meningkatkan kosakata dan menjadi mandiri. Jika anak 

tidak nyaman dengan tekstur apapun, maka mulailah 

dengan tekstur dan makanan yang menarik baginya atau 

yang ia sukai untuk makan dan kemudian mulai alihkan 

ke tekstur yang lainnya secara perlahan. 

 Mengambar: Menggambar merupakan cara yang baik 

untuk mengetahui pemikiran anak yang kreatif, untuk 

beberapa 

anak bahkan 

dapat mem-

bantu mereka 

untuk men-

jadi lebih 

tenang. 

Menggambar 

dapat dilakukan pada berbagai tekstur seperti kertas, 

koran, kain, kayu dll. Anda dapat menggunakan tangan, 

kuas, buah, sayuran, kapas dll untuk membuat pola dan 

desain yang berbeda-beda. Lagi-lagi perkembangan baha-

sa menjadi aspek yang penting saat menggambar dan 

bermain dengan warna. Perlu diingat bahwa semakin 

berantakan maka semakin menyenangkan, otak pun 

dapat menjadi rileks dan ini akan memicu percikan kon-

ektivitas antara orang tua dan anak. 

 

 3. Musik Tarian & Gerakan : Sebagai orang dewasa, kita 

semua menyukai musik. Musik cenderung dapat mene-

nangkan indera kita, membuat kita bersemangat dan 

bahkan dapat membantu kita untuk menjadi bahagia. 

Demikian pula dengan anak berkebutuhan khusus, musik 

dapat membantu mereka untuk menjadi tenang dan 

dapat membuat mereka lebih terhubung. Menyanyi 

dengan anak juga dapat meningkatkan kosakata, kontak 

mata, konektivitas dan 

ikatan dengan anak. 

Demikian pula dengan 

tarian dan gerakan dapat 

membantu anak untuk 

memiliki kesadaran tubuh 

dan kesadaran terhadap 

ruang disekitar kita. Tari-

an dan gerakan juga meli-

batkan kontrol motorik 

kasar dan halus, 

mempelajari langkah-langkah dan mengikuti instruksi 

sederhana. Maka mainkan music yang disukai anak dan 

kenakanlah sepatu menari Anda! 

4. Bermain Role Play (Pretend Play): Kemampuan dalam 

bermain role play merupakan hal yang penting bagi anak 

berkebutuhan khusus untuk belajar seperti biasanya untuk 

anak yang sedang berkembang. Namun, banyak anak 

berkebutuhan khusus yang membutuhkan banyak panduan 

dan dukungan dalam rangka mempelajari keterampilan ini. 

Bermain role play merupakan cara yang baik bagi anak untuk 

mempelajari bahasa, meningkatkan imajinasinya dan untuk 

mempelajari pernan dari berbagai okupasi seperti dokter dan 

guru. Gunakan mainan yang anak sukai, seperti boneka. 

Gunakan bahasa untuk mengajarkan tahapan dari rutinitas 

sehari-hari seperti mandi, gosok gigi dan memakai baju. Anda 

juga dapat ber-

bicara mengenai 

perasaan dan 

emosi sembari 

melakukan per-

mainan ini kare-

na akan mem-

bantu anak un-

tuk berempati. 

Mari habiskan waktu ekstra selama liburan ini. Nikmati, 

rileks dan bersama-sama mengeksplorasi berbagai keun-

tungan dari bermain, karena waktu yang dihabiskan dengan 

bermain dengan anak tidak akan terbuang percuma!  

(Artikel oleh: Manajemen SLC) 
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Happening @ Vokasi 

 Matematika  

Pelajaran matematika dikelas vokasi dibuat, lebih me-

nyenangkan dengan melakukan praktek dengan cara yang 

sederhana, untuk membantu anak lebih mudah dalam ma-

teri yang disampaikan. Diantaranya, kegiatan menyusun 

angka, menghitung uang mainan, mengukur dengan benda 

sehari-hari, mengukur tinggi badan teman dan belajar 

dengan mainan jam.  Setiap anak, diberikan kesempatan 

secara bergantian. 

 Bahasa   

Pelajaran bahasa membantu anak untuk, memperluas 

wawasan, membuat cerita, membaca dengan intonasi. 

Selain itu, kegiatan bahasa dikelas vokasi, melatih kema-

puan anak dan kemandiriannya dalam berinteraksi di-

masyarakat sehari-hari contohnya; anak diajarkan mengisi 

formulir, biodata, menulis surat formal dan informal. 

 Sosial Komunikasi 

Melalui pelajaran sosial komunikasi, anak diajarkan untuk 

siap berinteraksi dimasyarakat. Hal-hal yang diajarkan anta-

ra lain: mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjadi 

pedengar yang baik dan berbicara sesuai dengan konteks . 

Diharapkan, pelajaran ini dapat mengembangkan kemam-

puan sosial komunikasi anak di masyarakat. 

 

 

 Activity Daily Living  

Activity Daily Living adalah keterampilan dasar dan 

kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari seperti ; 

perawatan diri. ADL dikelas vokasi diajarkan, bagaimana 

anak bisa mandiri dalam berpakaian, mandi, dan menjaga 

kebersihan 

diri dan ling-

kungan. 

Selain itu, 

agar ke-

mampuan 

motorik 

halus anak 

lebih baik 

seperti, melipat baju, membuka dan memasang kancing 

baju. Selain itu, ADL di kelas vokasi  juga diajarkan 

pengunaan handphone agar, anak lebih mudah bersosial-

isasi dan komunikasi diera teknologi modern. 
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Happening @ Vokasi 
 Cooking  

Kegiatan memasak dikelas vokasi dilakukan untuk, 

mengembangkan kemandirian anak dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan cooking diantaranya; 

anak diajarkan memotong buah, memasak nasi , memasak 

nasi goreng, 

membuat sand-

wich, mengulek 

sambal juga 

menakar untuk 

membuat kopi. 

 

 

 

 

 Creative Unit 

Creative unit adalah cara anak untuk kreatif, dengan 

berbagai kreasi  dari berbagai barang. Seperti, gelang dari 

kain flannel, membuat buku sensor, membuat topeng, 

membuat paper bag dari kertas bekas dll. 

 Gross Motor  

Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan 

otot-otot besar,  sebagian besar atau seluruh tubuh.  Ada-

pun, beberapa aktivitas  motorik kasar adalah yoga  dan  

berenang. Pada yoga,  anak-anak latihan pernapasan dan 

latihan konsentrasi, pemanasan pada atas dan bawah 

tubuh serta beberapa latihan  pose dasar yoga lainnya. 

Selain itu, adapun aktivitas berenang yang dilakukan 1 kali 

seminggu, sebelum berenang kita latihan pemanasan ter-

lebih dahulu. 

Agar, otot 

dan sendi 

lebih rileks, 

serta tidak 

kram sebe-

lum bere-

nang. Ada-

pun saat 

berenang, 

kita latihan 

rileksasi otot dan latihan penguatan dalam air.  

 Music & Movement  

Musik adalah cara yang unik untuk menyampaikan penge-

tahuan kepada anak anak di kelas. Melalui musik yang 

disampaikan dengan media suara manusia ataupun suara 

alat musik, anak – anak dikelas vokasi diajarakan mengenai 

ketukan dan irama dari sebuah lagu serta mempelajari cara 

memainkan alat musik, baik yang memiliki tangga nada 

seperti angklung dan xylophone dan juga alat music perkusi 

seperti 

maracas, 

tamborin, 

dan 

drum.  
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Event & Celebration @ Vokasi 

 Ulang Tahun Kepala Sekolah 

Pada perayaan ulang tahun kepala sekolah, murid–murid 

mendapatkan kenang-kenangan dari Ms.Reshma. Selain 

itu, mereka juga mengekspresikan rasa terima kasih dan 

kasih sayang mereka kepada kepala sekolah, dengan 

memberikan hadiah juga ucapan terimakasih berupa; 

kado juga kartu ucapan. 

 

 

 Diwali  

Dengan kegiatan dilwali, anak dipernalkan perayaan umat 

hindu seperti; sejarah dilwali, membuat lilin, memasak 

manisan dan teh khas India. 

 Student Performace  

Performance yang dilakukan anak dalam kegiatan ini, 

ditujukan untuk mengenal potensi anak dan juga bakat 

yang dimilikinya. Selain itu, anak juga ditantang untuk 

tampil berani dan mandiri untuk, menghibur orang tua 

dan orang-orang yang datang. Pada kegiatan ini, anak 

juga memperaktekkan; kemampuan sosial komunikasi, 

memasak, 

matematika 

dalam mena-

warkan dan 

menjual ba-

rang yang 

mereka buat 

sendiri diba-

zar. 

 

 Field Trip - Sea Word  

Field trips ke Sea-world, murid diajarkan mengenal hewan 

laut seperti; kura-kura, ubur-ubur, juga berbagai macam ikan 

seperti; ikan pari, ikan berbentuk ular, dll. Kegiatan field trips 

juga, menyenangkan bagi anak-anak. Karena, belajar sambil 

jalan-jalan dengan suasana yang menyenangkan. 
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Event & Celebration @ Vokasi 

 Hari Guru 

Perayaan hari guru, murid diajarkan untuk lebih menghar-

gai dan juga mencintai guru. Oleh karena itu,  murid-murid 

mengungkapkan bentuk rasa mencintai dan terimakas-

ihnya  dengan, memberikan kartu ucapan ataupun kue 

untuk gurunya. 

 Hari PBB (UN Day) 

Kegiatan UN Day anak diajarkan mengenal berbagai Negara 

dengan kebudayaan, sejarah, makanan khas, bahasa. 

 Ulang Tahun Siswa 

Pada perayaan ulang tahun, salah satu teman sekelas 

mereka yaitu, Rishi.  Murid-murid diajarkan untuk, men-

gucapkan selamat kepada yang berulang tahun. Kemudian, 

merayakan dengan potong kue juga makan siang diluar, 

murid-murid merasa sangat senang.  

 

 Hari Natal 

Perayaan Natal, murid mengisi kegiatan dengan Art & Craft  

dengan membuat kartu ucapan, membuat pohon dan juga  

membuat coklat ball dan dibagikan kepada semua guru. 
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Thank You 

 

January   

8 Jan Sekolah di buka kembali 

24- 26 Jan Outdoor Activity* 

29 – 31 Jan Asesmen 

Februari   

12 – 14 Feb Outdoor Activity* 

14 Feb Perayaan Hari Valentine 

15 Feb Perayaan Imlek 

Maret   

3 Maret Performance Day  & Event SLC 

19- 21 Maret Asesmen 

21 -23 Maret Outdoor Activity* 

22 -23 Maret Trip Edukasi* 

24 Maret Hari terakhir sekolah (libur tengah semester) 

*Para guru akan mengirimkan email mengenai tanggal yang pasti 3-5 hari sebelum aktivitas 


