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Selamat beristirahat dengan damai Jeremy & Gisela
Jeremy, seorang siswa dari kelas Sumatera 2 dan

terhadap siswa, menunjukkan awal inklusi dan pola pikir
yang berubah!

Gisela, dari kelas Bali 1 di

Terima Kasih Beacon Academy atas kesempatan untuk

Saraswati Learning Center

menjadi bagian dari inklusi ini.

telah meninggalkan kita ke
Surga. Kami ingat ketika
mereka pertama kali masuk dengan senyum cerah

HARI PENYANDANG DISABILITAS

dan ceria. Seorang pejuang dan percaya bahwa

Light Up Monas

mereka bisa melakukannya.

Light Up Monas - pada tanggal 2 Desember, SLC berkumpul di sekitar menara

Kami merindukanmu Jeremy

dan

selamanya

Gisela,
akan

Monas

kami

untuk

merayakan Hari Disa-

meng-

bilitas

ingatmu dalam hati dan

Internasional

2018. Monas berubah

jiwa kami.

warna dan kesadaran
tentang individu yang berbeda didengar. Wawancara
STUDENT PERFORMANCE

dengan ibu Kayla, ibu Faiz, dan ibu Aqila mengenai perjal-

Setelah berbulan-bulan latihan dan berusaha, siswa
SLC menampilkan Student Performance tahunan,
pada 24 November 2018 di Beacon Academy.
Kegiatan ini menampilkan kemampuan mereka untuk
menjadi bagian dari grup, mengikuti ketukan tarian
dan musik dan mereka semua berada di panggung
dan membuat orang tua mereka bangga.

anan mereka terpapar untuk komunitas dan kesadaran
telah tercipta. Kami juga menampilkan kegiatan Teater
Jalanan yang dilakukan oleh para guru SLC berbakat untuk menciptakan kesadaran mengenai pentingnya mengubah pola pikir seseorang dan menciptakan penerimaan
terhadap individu dengan kemampuan yang berbeda,
serta menciptakan Jakarta inklusif. Program ini diakhiri
dengan menyalakan cahaya harapan dan menyanyikan “I

Terima Kasih
Beacon karena telah mensponsori kami
tempat teater untuk pertunjukan tersebut. Kami juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada siswa Beacon kelas 11 CAS yang telah mendukung siswa SLC, di
panggung dan di luar panggung! Sikap positif mereka

have a dream” dengan harapan Jakarta menjadi lebih sadar terhadap individu yang berbeda. Selain itu yang juga
tidak terlupakan adalah kekuatan penuh energi oleh para
guru SLC ketika mereka menari dengan lagu meraih bintang dan maumere dengan penuh antusiasme dan kepositifan terhadap misi inklusif mereka. Hal yang juga
penting adalah acara ini direkam oleh beberapa media
antara lain liputan 6, dunia Jakarta, lampung post dan
www.saraswatilc.com

Jakarta globe. Terimakasih tim Monas, SLC, komunitas

untuk menciptakan kesadaran untuk komunitas dan

Jakarta dan para orang tua SLC yang datang untuk acara masyarakat Jakarta
tersebut. Tanpa dukungan Anda, acara ini tidak akan

untuk mendapatkan

mungkin berhasil diselenggarakan.

lebih banyak penerimaan

terhadap

Talkshow ‘Enhancing Connectivity’

diferensiasi individu

Seorang pembicara terkenal dari Malaysia, Prof. Dr.

yang mampu. Light Monas menjadi acara pembukaan,

Suresh

Kumar

P.

Govind kami memiliki kerumunan peserta yang sukses untuk 8

bergabung dengan kami dalam Desember yaitu Talkshow “Meningkatkan Konektivitas”
perayaan Hari Disabilitas Inter-

menjadi topik untuk menciptakan kesadaran terhadap

nasional.

individu dengan kemampuan yang berbeda. Banyak per-

Pada 8 Desember, Prof. Dr.

hatian diperoleh dan misi tercapai. Kami memiliki ban-

Suresh berbicara kepada orang tua dan masyarakat ten-

yak individu yang mendukung, baik yang berkontribusi

tang 'Meningkatkan konektivitas'. Dia menganjurkan dan mensponsori topi untuk ikut dalam kampanye ber120 orang untuk berkumpul dan berbicara kepada jalan, RSGM dengan mensponsori goodie bag. Kami
mereka tentang pentingnya dan cara menjadi positif memiliki 1000 orang yang datang dan bergabung
dan memberikan kepositifan itu kepada anak Anda. Ms

dengan kami untuk berjalan bersama. Ibu Dewi Motik

Reshma, juga berbicara tentang bagaimana putrinya juga mendukung kami sebagai pembuka acara kami.
menginspirasinya dan menjadi agen perubahan dalam

Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk

hidupnya, dengan inspirasi ini dia percaya bahwa kita

membangun Saraswati inklusif Cafe.

masing-masing adalah agen perubahan dan dapat membawa perbedaan dalam kehidupan banyak orang di
masyarakat. Dengan demikian menciptakan komunitas

COMMUNITY ACTION SERVICE

yang percaya pada kemampuan individu yang berbeda, Collaboration with Beacon & CAS Student
membuat Jakarta Inclusive.

Pada tgl 7 Nov, SLC mendapatkan undangan dari Beacon

Orang tua dari masyarakat sangat senang dengan sesi untuk berpartisipasi dalam Perayaan Diwali yang diadainformatif. Para peserta juga menerima sertifikat dari
kan oleh Beacon. BeSaraswati Learning Center.
berapa murid SLC dari
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr.

kelas vokasi dan guru

Suresh telah memberikan kami waktunya dan berbagi

hadir

dengan kami mengenai pandangannya tentang mem-

meriahkan

untuk

me-

perayaan

bangun hubungan positif dan meningkatkan konektivi- tersebut. Kami juga membuka stall yang menjual
tas.
berbagai produk hasil buatan anak-anak kelas vokasi
yang tentu saja hasil penjualan tersebut adalah untuk
Walk + Roll 4 Difable
Hari Disabilitas Internasional 2018 dirayakan dengan Big
Bang oleh SLC. Kami telah mengambil kesempatan ini

mewujudkan berdirinya Saraswati Inclusive Cafe. Mereka juga berkesempatan menyaksikan berbagai performance yang disuguhkan dalam perayaan tersebut.
www.saraswatilc.com

Kami sangat berterimakasih atas dukungan Beacon

usia 3 hingga 18+ dengan penuh antusiasme dan sikap

School Academy melalui CAS (Community Action Ser-

positif. Mereka disambut dengan memberikan kontak

vice) program yang dimiliki, membuat murid-murid SLC

mata dan membungkuk sebagai bentuk penghormatan

dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang membuat

mereka.

mereka diterima di dalam komunitas pada umumnya.

Mereka menikmati semua kegiatan bersama anak-anak

Program Sekolah Inklusif

dan sangat senang ketika mereka keluar dari SLC. Salah

Ini melayani interaksi antara siswa SLC dan sekolah

satu siswa NJIS bahkan menyebutkan, "Saya benar-

umum lainnya. Tujuan jangka panjang dari program ini

benar kagum bahwa mereka benar-benar dapat

adalah memiliki sekolah inklusif SLC.

melakukan ini!".
SLC senang telah menyebarkan kesadaran tentang ke-

Kolaborasi dengan BSJ, CAS Student for Inclusive Café

mampuan individu yang berbeda-beda melalui program
inklusi komunitas ini.

Dilanjutkan

dengan

musim perayaan Diwali,
SLC berpartisipasi Per-

KUNJUNGAN SEKOLAH

ayaan

Sekolah Tzu Chi

Diwali

Mela

@RumahSindhu pada 17 November 2018. Terima kasih
kepada Chinmaya Mission Committee untuk mensponsori stall kami. Serta membawa kegembiraan di antara
para siswa kami yang mendapat kesempatan lain untuk
masuk ke dalam komunitas dan untuk berinteraksi dan
berbagi cinta serta tekad mereka dengan orang-orang
yang berbeda yang mengunjungi stall. Para siswa BSJ
juga datang untuk membantu kami menjual produk
terutama kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa SLC.

Kita harus mengatakan bahwa kepribadian siswa
sekolah Tzu Chi benarbenar mencerminkan
motto sekolah mereka
"kebaikan, kasih sayang,

sukacita,

pemberian

dan
tanpa

pamrih"
Sekolah Tzu Chi mengunjungi SLC untuk melihat

Terima kasih kepada panitia penyelenggara Diwali Mela

bagaimana kita dapat berkolaborasi bersama untuk pro-

atas kemurahan hati dan keyakinan Anda. Kami berter-

gram CAS mereka.

imakasih atas dukungan Anda!

Tujuan bersama sekolah-sekolah Tzu Chi adalah penyampaian pendidikan superior di mana "kebaikan, kasih
sayang, sukacita, dan pemberian tanpa pamrih" adalah

Kunjungan NJIS

semboyan sekolah, "Penghormatan atas Kehidupan dan

9 anak usia 15-16 tahun dari

Iman dalam Hakikat Manusia" adalah pedoman, dan

Sekolah NJIS mengunjungi

"Pendidikan Kebajikan, pendidikan kehidupan, dan pen-

SLC sebagai bagian dari pro-

didikan seluruh orang ”adalah tujuannya.

gram layanan masyarakat

Anak-anak dibawa berkeliling sekolah, dengan senyum

mereka. Mereka berinteraksi dengan anak-anak dari

lebar dan pelukan hangat mereka berharap anak-anak
dan terakhir bersama dengan anak-anak kelas Vokasi.
www.saraswatilc.com

Kelas Vokasi terdiri dari 15+ dan mereka sangat berse-

waktu

untuk

men-

mangat untuk duduk dan berinteraksi dengan teman

erangi

mimpi

baru,

sebayanya, satu langkah menuju inklusi.

harapan, dan semuan-

Bersama-sama kami duduk dan menonton video singkat

ya cerah dan indah

dan Ms.Reshma memberikan ceramah singkat tentang

Diwali ini, mari kita

SLC dan area apa saja yang dapat didukung oleh anak-

pilih

anak. Kami menutup sesi dengan bertanya, "apa yang

tangan

kalian semua pelajari dan pahami dari pembicaraan

oleh individu-individu yang berbeda dari SLC dan me-

singkat ini mengenai individu yang berbeda? " Dan kami

nyebarkan keceriaan dan kemeriahan dengan mem-

semua

percayai kemampuan dan bukan ketidakmampuan.

takjub

dengan

semua

jawaban

mereka.

produk
yang

buatan
dibuat

Seseorang berkata, "Mereka sama seperti kita! Kita

Biarkan cahaya lilin dan kemanisan cokelat membawa

semua berbeda dalam banyak hal tetapi kita juga ingin

cinta, kemakmuran, dan semoga sukses untuk Anda dan

diikutsertakan." Yang lain mengatakan "kita menjadi

orang-orang yang Anda cintai.

bagian dari komunitas adalah responsbel untuk membuat perubahan ini untuk individu yang berbeda." Mem-

Kontribusi Volunteer

berdayakan generasi masa depan akan membuat dunia

Volunteer adalah bagian penting dari SLC. Kami mencin-

menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk Anda, saya

tai dan menghargai mereka semua.

dan orang lain.

Terima kasih Bu Komal karena telah berbagi bakat Anda
dengan para siswa kami dan mengajari mereka teknik

Suku Dinas

indah decopage pada lilin. Itu sangat dihargai oleh

SLC memiliki pengunjung dari kecamatan dan Suku Dinas Jakarta pada hari Rabu
tanggal

14

november.

Mereka melihat sekeliling
sekolah, menyapa anak-anak dan bertemu guru juga.
Mereka terkesan dan berkata "pertahankan kerja bagus,
jangan pernah menyerah." Terima kasih, Suku Dinas Jakarta atas dukungan tanpa henti Anda.

semua orang yang membeli lilin di bazaar. Kami menantikan kehadiran Anda bersama kami.
Terima kasih bu Nita telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk mengajar para siswa membuat
cokelat! Para siswa senang bereksperimen dengan
berbagai macam coklat dan lolipop yang penuh warna.
Cokelat ini dijual di bazaar dan stall pada berbagai kesempatan, menambah warna dan kemanisan dalam kehidupan banyak orang.

SARASWATI INCLUSIVE CAFE
Produk Diwali

BAZAAR

Nyalakan Diwali Anda dengan lilin, cokelat, dan samosa

WIC (Women International Club )

yang dibuat khusus oleh siswa SLC dengan kemampuan
yang berbeda-beda. "
Diwali adalah kesempatan untuk merayakan cahaya
kegelapan, kesadaran atas ketidaktahuan; ini adalah

SLC di Women International Club Jakarta "Annual Charity Bazaar" - 14 - 15 Nov 2018
Terima kasih Ms Nazneen Kubchandani, penyelenggara
www.saraswatilc.com

Bazaar Women International Club (WIC) karena mem-

dalam menyebarkan rasa kepedulian terhadap individu

berikan SLC kesempatan untuk berpartisipasi dalam Ba-

berkebutuhan khusus. RSGM Yarsi juga memfasilitasi

zaar. Pengalaman dan paparan yang diberikan kepada

para individu berkebutuhan khusus dengan program yg

siswa kami telah membantu

mereka miliki yaitu Painless Dental Care. Dan dalam pro-

mereka tumbuh dan menjadi

gram tersebut, SLC berkontribusi untuk memberikan

lebih percaya diri. Pada hari-

edukasi tentang pendekatan secara psikologis terhadap

hari tersebut kami dapat ber-

individu berkebutuhan khusus karena sebagian besar

temu banyak orang yang tidak

pasien dari RSGM Yarsi merupakan individu dengan

hanya menyukai produk bu-

kebutuhan khusus.

atan tangan oleh siswa tetapi

Pada pertemuan SLC kemarin dengan pihak RSGM Yarsi,

juga menunjukkan dukungan dan keyakinan mereka

mereka mendukung kegiatan SLC dalam perayaan Hari

dengan membelinya. Inklusi Komunitas ini hanya

Disabilitas Internasional

dimungkinkan dengan dukungan keluarga dan volun-

yaitu Fundraising dan

teer.

Awareness Walk pada

Di atas segalanya, terima kasih Ibu Mufidah Jusuf Kalla,

tanggal

istri Wakil Presiden Indonesia untuk mengunjungi kios

2018. Dukungan terse-

kami dan mendukung siswa kami.

but

9

sangat

Desember

berarti,

bukan hanya bagi SLC, tapi bagi para individu berkebutuhan khusus dalam membangun dan mewujudkan
Diwali Wonderland

berdirinya Saraswati Inclusive Cafe.

Sekali lagi Indo-Indian mendukung program inklusi
komunitas kami dengan menyediakan stall bazaar untuk
SLC secara gratis. Itu adalah acara yang indah dengan

PERAYAAN
Ulang Tahun Mrs. Reshma

berbagai pertunjukan tari, makanan lezat dan berbagai
pakaian India. SLC memperoleh banyak dukungan dian-

Pada tahun ini seluruh karyawan SLC memberikan keju-

tara semua stall dari kerumunan tersebut. Kami menjual

tan kepada Mrs Reshma dengan memberikan bunga,

nimki, lemonade, dan kami juga menjual banyak gelang

kue serta video ucapan selamat ulang tahun dari para

bersama dengan lilin Diwali. Dan semua orang berkata

siswa. Selain itu juga orang tua serta siswa memberikan

"wow, semua itu begitu cantik." Terima kasih kepada

hadiah yang sangat berkesan untuk Mrs Reshma. Sehub-

indo-indian karena telah memberikan SLC platform ini

ungan dengan

untuk memamerkan barang-barang dagangan yang

hal

tersebut

dibuat oleh siswa-siswa vokasi.

Mrs

Reshma

mengucapkan
RSGM YARSI COLABORATION
SLC telah menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan
RSGM Yarsi, dalam hal ini kami sama-sama berjuang

terima

kasih

kepada

se-

luruh orang tua dan siswa yang telah berbagi kebahagian di ulang tahunnya tersebut.
www.saraswatilc.com

Diwali Celebration

Hari PBB

Diwali dalam agama Hindu berati "Festival Cahaya". Fes-

Mengapa SLC merayakan Hari PBB?
Dunia merayakan hari Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tanggal 24 Oktober untuk membawa keragaman
193 negara ke satu visi, yaitu
perdamaian dunia. Tapi mengapa

SLC

benar-benar

tival ini melambangkan kemenangan baik atas buruk,
dan lampu dinyalakan sebagai tanda perayaan serta
harapan umat manusia. Perayaan ini terfokus pada lampu dan cahaya, terutama pada lampu "diya" tradisional.
SLC merayakan Diwali pada tanggal 9 Nov, para siswa,
guru, dan staff menggunakan kostum tradisional India
dan melakukan berbagai aktivitas seperti music and

merayakan Hari PBB?
Di SLC, kami merayakan hari
PBB karena kami percaya semua perbedaan dalam hal
budaya dan kemampuan harus dirayakan dengan sangat
keras. Hal ini dirayakan oleh semua siswa dan staf SLC
yang mengenakan kostum nasional yang berbeda atau
pakaian tradisional dari berbagai negara. Belajar tentang budaya, makanan, monumen, gaya hidup yang berbeda dan banyak lagi. Siswa SLC pergi dari satu kelas ke
yang lain dengan sangat gembira, senang melihat gambar dan mendengarkan presentasi singkat yang diberikan oleh guru SLC. Dan ya percayalah, ketika ditanya

movement lagu india, art and craft dengan membuat
Rangoli, dan cooking membuat Ladu.
Seluruh

keluarga

SLC

bersuka cita pada perayaan Diwali ini dan berharap serta berdoa untuk kemudahan dan kebahagiaan bagi seluruh
keluarga SLC.
(Artikel oleh: Manajemen SLC)

From The Principal

bendera apa ini, anak itu menjawab "Indonesia, India,
China dll." Inklusi mereka di setiap perayaan membuat

Dear Parents,
Tahun 2018 akan segera berlalu dan SLC sangat ber-

visi Perserikatan Bangsa menjadi kenyataan.

syukur memiliki Anda semua sebagai duta perubahan
Hari Guru

kami!

Mimpi itu dimulai, seringnya dari seorang guru yang

Saya berterima kasih atas langkah-langkah kecil yang

percaya pada anak didiknya dengan terus mendorong

diambil

SLC

untuk

dan menuntun murid-

mewujudkan impian be-

nya

mengem-

sar kami 'Jakarta Inclu-

kemampuan

sive'. Di antara semua

dimilikinya.

yang terjadi, saya sedih

Selamat Hari Guru Na-

untuk mengatakan bahwa

sional

seluruh

dua orang siswa kami

Guru di Indonesia, terimakasih atas kasih sayangmu

yang cintai, Jeremy dan

yang tulus dalam berjuang demi masa depan anak-anak

Gisela telah meninggal-

untuk

bangkan
yang

Indonesia.

untuk

kan kami. Saya sangat sedih atas kepergian mereka dan

www.saraswatilc.com

From The Principal
berdoa untuk mereka dan berdoa untuk keluarga yang

yang masing-masing Anda percayakan kepada saya!

ditinggal agar menjadi kuat untuk mengatasi kehilangan

Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini

ini.

bukanlah akhir, kita harus mencapai lebih banyak bersa-

Newsletter ini adalah kompilasi dari semua peristiwa

ma.

dan kegiatan yang terjadi di sekolah dan di dalam

Semoga Anda memiliki liburan yang menyenangkan dan

'Komunitas Jakarta'. Saya ingin mengambil kesempatan

Berharap Anda dan keluarga Selamat Tahun Baru 2019!

ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Saraswati

Hormat saya,

Parent Association (SPA) dan orang tua kelas atas
partisipasi aktif Anda dalam menyebarkan informasi

Reshma W. Bhojwani

sekolah. Tahun depan
saya menantikan lebih
banyak
orang

keterlibatan
tua

untuk

kegiatan sekolah.
Saya

juga

ingin

berterima kasih kepada
sukarelawan kami yang
sudah aktif dalam meluangkan

waktu

dan

komitmen mereka untuk menjadi bagian dari komunitas SLC. Saya harap kita
telah dapat menumbuhkan dan menyebarkan keyakinan
bahwa siswa difable dapat menjadi bagian inklusif dari
komunitas kita.
Tepuk tangan yang meriah, untuk semua guru SLC atas
semangat mereka yang luar biasa, cinta mereka yang tak
kenal lelah dan komitmen mereka untuk para siswa dan
untuk mempercayai visi SLC. Keep it up!
Saya dengan berbahagia ingin menginformasikan bahwa
saya dianugerahi sebuah penghargaa di Bali pada tanggal 5 dan 6 Desember sebagai salah satu dari banyak
'Outstanding ASEAN Women Leaders'. Upaya SLC untuk
membawa perubahan di Jakarta diakui di tingkat internasional! Ini hanya mungkin terjadi atas kepercayaan

www.saraswatilc.com

Happening @ Sumatera 1
Matematika

Bahasa

Pelajaran matematika di kelas Sumatera 1 dibuat lebih kreatif dan inovatif. Kegiatan ini banyak melibatkan material
yang beragam seperti flashcard, hands on, worksheet.
Semua anak akan diajarkan materi matching angka,matching bentuk pola angka ABAB, sortir warna,tracing
angka dengan menggunakan cat,crayon atau beras.

Pelajaran bahasa di kelas Sumatera 1 membantu anak
untuk membaca dan mengidentifikasi huruf dengan benar.
Selain itu, anak Sumatera 1 dapat menyebutkan, mencocokkan gambar dengan huruf yang sama, dan tracing huruf menggunakkan cat atau beras dengan tujuan supaya
kemampuan sensoriknya lebih optimal.

Art and Craft
Melalui pelajaran art and craft, anak diajarkan untuk membuat kerajinan maupun keterampilan yang melibatkan tangan. Hal-hal yang diajarkan antara lain: mencampur warna,
mewarnai gambar dengan cat, dan mencoret bebas dengan
crayon di media kertas,karton,paper flate atau origami dan
menggambar bentuk dengan garis dan titik-titik.

Theme
Pelajaran thema diberikan agar anak mampu mengenali
tentang dirinya sendiri, seperti nama, umur dan jenis kelamin,makanan dan minuman favorite nya. Tema juga
diberikan agar anak mampu merespon saat namanya dipanggil, dan mampu mengenali bagian tubuhnya dengan
cara menyamkan foto dari bagian tubuhnya.

www.saraswatilc.com

Happening @ Sumatera 1
Gross Motor

Cooking

Gross motor dilakukan dengan tujuan membantu meningkatkan keterampilan motorik, kebugaran fisik dan keseimbangan fisik. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: berdiri
dengan mata tertutup
dan bersandar pada tembok,mengangkat satu kaki dengan berpegangan dengan 2
tangan dan 1 tangan,mengangkat satu kaki dan bersandar
pada tembok

Pelajaran cooking di kelas sumatera 1 dilakukan dengan
tujuan agar anak mampu mengenal bahan makanan,mengetahui proses yang akan dilakukan ketika memasak dan melatih mengembangkan kreativitas anak.
Kegiatan yang dilakukan diantaranya : menumbuk dengan
alat tumbukan, meremas dan membuat bulatan dari ado-

Swimming

Music & Movement

Kegiatan berenang dilakukan untuk melatih keberanian
pada anak serta membantu mengoptimalkan kemampuan
koordinasi gerak di dalam air.

Anak-anak Sumatera 1 melakukan kegiatan Music and
Movement, yang bertujuan agar anak mampu mengikuti
gerakan sesuai irama dan lagu. Selain itu anak juga mampu
mengenali anggota tubuhnya dengan cara bernyanyi dan
menari. Lagu yang diberikan diantaranya: “Kepala Pundak
Lutut Kaki”, “Dua Mata Saya”, “Walking walking”.

www.saraswatilc.com

Happening @ Sumatera 1
Dance

Musik

Kegiatan dance dilakukan untuk melatih keterampilan
gerak pada anak. Pelajaran dance diajarkan oleh guru
kelas dan volunteer. Pada pelajaran dance ini, anak-anak
berlatih gerakan menari untuk ditampilkan pada acara
student performance yang diadakan di Beacon Academy.
Dance yang akan ditampilkan adalah gerakan tarian dari

Pelajaran musik di kelas sumatera 1 diadakan setiap hari
kamis dan jumat. Kegiatan ini diajarkan oleh volunteer.
Anak-anak mengikuti guru volunteer bernyanyi dan menari
lagu “Baby Shark”, “The Weels on The Bus”, “Naik-naik ke
Puncak Gunung”, dll.

Fine Motor

Teachers Day

Fine motor dilakukan di kelas sumatera untuk melatih
kemampuan motoric halus anak, kegiatan ini diantaranya
anak belajar menggunting, mengambil pom-pom
menggunakan jepitan, dan memindahkan beras
menggunakan sendok.

Perayaan hari guru yang tepat dirayakan pada tanggal 21
November, siswa dan siswi memberikan kartu ucapan dan
hadiah untuk semua guru.
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Event & Celebration @ Sumatera 1
Asian Para Games

United Nation Day

Seluruh murid, guru dan perwakilan parent SLC ikut berpartisipasi dalam acara Asian Para Games 2018. SLC diberi
kesempatan untuk menonton secara gratis Asian Para
Games khususnya olahraga Cycling yang diadakan di Velodrome. Kami juga mendapat bantuan transportasi dari
Transjakarta. Anak-anak Sumatera 1 sangat senang dan
antusias dalam menonton Asian Para Games olahraga cy-

Tanggal 24 oktober 2018 kelas Sumatera 1 ikut merayakan
United Nation Day. Semua siswa menggunakan kostum
yang berbeda-beda sesuai tema negara yang diambil. Kelas
suamatera 1 mengambil tema negara jepang, kemuadian
siswa-siswi berkeliling kelas untuk melihat adat dan budaya
yang dimiliki negara-negara lain sesuai tema. Diantaranya
negara cina, Indonesia, india, dan arab.

cling.

Diwali Day

Student Performance

Pada perayaan hari Diwali siswa dan siswi sumatera kelas
melakukan beberapa kegiatan yang bertema india, yaitu
art & Craft, dance, cooking..

Student performance yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh SLC pada tahun ini dilaksanakan di beacon academy. Seluruh siswa menampilkan beberapa tarian dengan
kostum yang sangat menarik dan didampingi oleh kakak-
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Event & Celebration @ Sumatera 1
CP Day
Pada tanggal 6 oktober 2018 sekolah memperingati hari
Celebral Palsy yang bertujuan untuk mengajak para orang
tua dan masyarakat umumnya untuk dapat
mengerti,menyadari serta peduli terhadap penyandang
CP.
Kelas sumatera 1 ikut berpartisipasi dalam perayaan tersebut dengan melakukan kegiatan cooking (membuat
minuman dari sirop),art and craft (membuat pop up kupu
-kupu),Membuat booklet dan music and movement
(mengikuti gerakan penguin dance dan baby shark).
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Upcoming Events (Januari—Maret 2019)
Januari
7 Januari

Sekolah & terapi di buka kembali

8—11 Januari

Assessment week & revisi

23—25 Januari

Outdoor Activity Week

Februari
5 Februari

Libur Tahun Baru Cina (Imlek)

6 Februari

Perayaan Tahun Baru Cina (Imlek) di SLC

6—8 Februari

Outdoor Activity Week

14 Februari

Perayaan Valentine di SLC

25—27 Februari

Assessment week

Maret
7 Maret

Libur Hari Nyepi

11—13 Maret

Assessment week

11—12 Maret

Outdoor Activity Week

20—22 Maret

Trip Edukasi

21 Maret

Hari Down Syndrome sedunia dan perayaannya di SLC

22 Maret

Hari terakhir sekolah

23 Maret

Libur Q3 dimulai

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

Thank You
www.saraswatilc.com

