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Puji dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di Surga yang telah
melimpahkan kasih dan anugrahNya besar yang telah mengaruniakan ide-ide
yang cemerlang dan kemampuan menuliskan dalam “KB-TK ALETHEA BULETIN”
edisi ketiga, untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh
anak-anak KB-TK Kristen Aletheia Ampenan. Semoga berkat Allah Bapa Kita tetap
melindungi dan memberkati kita semua dari Wabah menular Covid-19 ini. Terima
kasih kepada BPP SKA Ampenan , semua anggota redaksi yang telah berkontribusi
dalam pembuatan “KB-TK ALETHEIA BULETIN” ini.
Dalam “KB-TK ALETHEIA BULETIN” ini berisi berbagai informasi kegiatan
yang telah dilakukan oleh KB-TK Kristen Aletheia Ampenan selama tahun ajaran
2019/2020 khususnya di Semester II. Selain yang sudah termuat dalam berita di
Web SKA Ampenan. Berbagai kegiatan meliputi 6 aspek perkembangan yaitu Nilainilai Agama dan Moral, Sosial Emosional dan Kemandirian, Bahasa, Kognitif, Fisik
Motorik dan Seni. Diawali dari rangkaian Kegiatan Natal diawal bulan Desember
2019 dengan belajar disekolah sampai dengan pertengahan bulan Maret 2020
sedangkan selebihnya sampai bulan Juni 2020 anak belajar mandiri dirumah (BDR)
bersama orangtua untuk pencegahan Pandenmi Covid-19 dengan kegiatan
pembelajaran dari guru yang dibagikan melalui daring/dalam jaringan seperti
aplikasi WAG dan aplikasi Zoom.
Besar harapan kami semoga “KB-TK ALETHEIA BULETIN” ini dapat berguna
dan membantu orangtua dalam mengetahui kegiatan dan program unggulan yang
terlaksana di KB-TK Kristen Aletheia Ampenan. Kami sadar masih banyak
kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan maupun isi pada buletin ini. Oleh
karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk dapat
menjadikan Buletin ini lebih baik lagi ke depannya sehingga dapat menjadi salah
satu media komunikasi yang juga bermanfaat .
Akhir kata kami ucapkan selamat membaca.
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GURU KB-TK KRISTEN ALETHEIA AMPENAN

Christmas carOL
By ;Helta Magrita Kalalo, S.Pd
Kepala KB-TK
Kegiatan “Christmas Carol”, pada tahun ini selain diadakan di masing –masing kelas. anak-anak diajak
berkunjung kerumah- rumah pengurus SKA Ampenan dan juga salah satu perwakilan guru. Kegembiraan
anak-anak saat berkunjung kerumah Ketua BPP yaitu bapak Ir, Steven Suminyanto, sangat dirasakan oleh
beliau dan keluarga, karena dapat bersama-sama dengan anak-anak beribadah singkat dengan semua acara
dari MC baca Nats Alkitab bahkan baca berita Natal semua dilakakukan oleh anak-anak, menakjubkan…..
Dirumah keluarga Ibu Eni Lemasoa anak-anak mendapat pujian dan apresiasi karena mampu memimpin
acara dengan lancar terutama membaca. Begitu juga saat berada dirumah Ibu Lingga, anak-anak sangat
bersemangat dan gembira menikmati tempat yang baru dan Christmas Carol berjalan dengan baik.
Dari
kegiatan
“Christmas Carol” ini
menumbuhkan
rasa
kekeluargaan
serta
kebersamaan diantara
anak-anak, guru dengan
pengurus SKA Ampenan
sehingga
terjalin
hubungan yang erat dan
akrab.

Di rumah Pak
Steven

Di rumah Bu Eny

Anak-anak mengerti
bahwa ada pengurus
SKA selain guru-guru
dan karyawan yang
berada disekolah.

Di rumah Bu Lingga
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Rumah bu
VIvi

Di pak
Teddy

Sukacita juga dirasakan oleh anak-anak ketika berada
dirumah bapak Teddy Ang, acara dapat berjalan dengan
baik, anak-anak gembira dengan penyambutan dan
pelayanan yang baik.

JADWAL
PELAKSANAAN
LEARNING
CREATIVITY

Hal yang sama juga saat berada dirumah Ibu Vivi
ketika selesai acara anak-anak disuguhkan dengan melihat
binatang peliharaan yaitu kelinci. Anak-anak antusias
karena dapat memberikan makanan dan ini membuat
mereka senang sekali.

Kami membangun
hotel. Ayo silahkan
menginap di hotel kami.

Begitu juga ketika berada dirumah Miss Anita sebagai
perwakilan guru, anak-anak juga begitu gembira dan
acara berjalan dengan baik. Anak-anak dan guru-guru
diberi pertanyaan tentang ayat berita Natal yang bisa
menjawab dapat reward, sungguh menyenangkan….

Ayo semangat anakanak, buatlah bangunan
sebagus mungkin dari
balok-balok ini ya !

Di rumah
Ms Anita

Selain “Christmas carol “yang dilaksanakan
dibulan Desember diadakan juga “ Membuat
pohon Natal dari barang bekas”ini diikuti oleh
semua orangtua SKA Ampenan dari KB,TK,SD
dan SMP.
Kerjasama yang baik terjalin antara
orangtua dan anak dalam membuat pohon
Natal dari barang bekas, sehingga dipilihlah
masing-masing 3 pemenang dari kategori KB
dan juga TK. Inilah potret para pemenang.
dengan
hadiah
yang
menyenangkan
,..wonderfull.
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Pemenang anak dan orangtua serta juri dalam membuat ponon Natal dari barang bekas KB-TK

PANTI GRIYA SEKINAH

Anak-anak sejak dini
sudah diajarkan untuk
bisa peduli dan berbagi
kepada sesama yang
membutuhkan seperti
di panti asuhan Patmos,
dan Griya Sekinah.

Volu
me 1,
Z

Issue

Peduli
kasih
ini
mengajak
perwakilan
dari beberapa anak TK
A dan B untuk langsung
berkunjung ke tempat
tersebut.
Dengan
membagikan
barang
yang
mereka
WARGA DI Kabupaten Lombok
kumpulkan membuat
anak-anak menjadi lebih
Utara (KLU) desa Pemenang
peduli.
Terima kasih pada orangtua yang
mengumpulkan uang dan bahan seperti
beras, minyak, sabun, mie, perlengkapan alat
tulis, dll. Kerja sama yang baik dari orangtua
sehingga pembelajaran bagi anak terlaksana.

Newsl

etter

Untuk pembagian yang Rumah Belajar
Sesaot Pintar diserahkan oleh guru-guru KBTK, sedangkan untuk warga di KLU disalah
satu Desa Pemenang diwakili oleh Miss
Ester selaku bidang Kerohanian KB-TK.
Kegiatan Peduli Kasih ini terus di
pertahankan sebagai program unggulan yang
bisa memberikan manfaat yang besar bagi
anak-anak khususnya dan sekolah umumnya.

Date
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Rangkaian
Perayaan
Natal KB-TK
dilakukan
dengan Christmas Carol di
kelas dengan masing-masing
kelompok
baik
dari
Kelompok Bermain (KB) ,
TK A dan TK B,. Puncak
Ibadah
dan
perayaan
dilaksanakan pada hari
Jumat 17 Januari 2020.
Anak-anak
mengikuti
ibadah langsung dikemas
dengan pengisisan acara
seperti menyanyi, menari,
balet,
dan
angklung.
Keceriaan
anak-anak
tampak jelas saat acara
Natal berlangsung.
Setiap pengisian tampilan
dilakukan dengan baik dan
keberanian anak-anak jelas
tersalurkan
serta
kemandirian yang sudah
baik.
Semua tampilan anakanak
dipersembahkan
kepada
Tuhan
Yesus
Kristus yang merupakan
Sang Natal Agung yang
membawa sukacita dan
kedamaian abadi.
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Penampilan anak-anak
dalam acara Natal ini
membuat
mereka
lebih
berkreasi dan berani tampil
menunjukkan bakat dan
minat yang mampu mereka
lakukan.
Dukungan orangtua
serta kerjasama yang baik
membuat anak-anak tumbuh
dan berkembang sesuai yang
di harapkan bahkan lebih dari
itu yaitu berkembang sangat
baik, untuk nilai-nilai agama
dan moral, social emosional
dan kemandirian, bahasa,
kognitif, fisik motorik dan
seni.
Inilah sukacita Natal
dengan tampil dalam suasana
foto
bersama
yaitu
kelompok
bermain,
kelompok TK A dan
kelompok TK B, semuanya
bergembira karena Juru
selamat Tuhan Yesus Kristus
sudah lahir dating kedunia
untuk
menebus
dosa
manusia dan menyiapkan
tempat diSorga yang kekal.
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By : Ari Zulfia

Sesuai dengan tema Air, Udara dan Api kami Kelompok TK B melakukan kegiatan Out door
Activity yaitu membuat pesawat dari bahan kertas. Kegiatan ini kami lakukan di luar ruangan agar
pesawat yang kami buat dari bahan kertas bisa terbang dengan bantuan angin. Terlebih dahulu anak –
anak di bimbing guru cara melipat bentuk pesawat dari kertas. Anak – anak dijelaskan terlebih dahulu
cara melipat kemudian anak – anak mengikuti cara melipat kertas hingga menjadi bentuk pesawat
terbang yang sederhana.
Setelah menjadi pesawat kertas anak - anak beserta guru mempraktekkan cara menerbangkan
pesawatkertas yang telah dibuat tadi. Anak- anak sungguh senang melakukan kegiatan ini karena anak –
anak selain belajar cara melipatkertas bentukpesawat anak – anak juga belajar tentang udara yang ada
di sekitar anak – anak. Guru dan anak – anak juga menikmati lingkungan disekitar tempat melakukan
kegiatan seperti melihat tanaman para petani.
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Anak-anak , guru dan bapak
Brimob berpose untuk
kenangan ….

By: Anita Theresia Sinaga, SP (Waka Kurikulum
KB-TK Aletheia).

Outdoor Activity merupakan salah satu program unggulan di KB-TK Kristen Aletheia Ampenan. Tujuannya untuk
mengenal, serta mengetahui hal-hal yang baru berkaitan dengan tema yang sedang dilakukan di lingkup KB-TK Kristen
Aletheia.
Kali ini, kegiatan Outdoor Activity dilakukan di Brimob NTB. Kegiatan berlangsung pada hari Jumat, 21 Pebruari
2020. Kegiatan ini berkaitan dengan tema Pekerjaan yang sedang berlangsung di lingkup Kelompok Bermain Kristen
Aletheia.
Sungguh menyenangkan dan merupakan pengalaman yang menarik bagi anak-anak di lingkup KB Kristen
Aletheia, karena pekerjaan sebagai Brimob sungguh mengundang antusias bagi anak-anak untuk mengenalnya.
Saat kunjungan dilakukan, tentunya anak-anak disambut dengan antusias oleh para anggota Brimob. Anak-anak
dan para guru diberi penjelasan tentang Brimob dan diajak berkeliling untuk mengetahui lingkungan Brimob.
Pada awalnya anak-anak dan para guru diberi penjelasan tentang bagian-bagian tugas dari Brimob, antara lain:
a. KBR (Kimia, Biokimia dan Radioaktif)
b. Jibom (Penjinak Bom)
c. Temuan Teror
Penjelasan secara sederhana disampaikan kepada anak-anak, dan langsung menunjukkan peralatannya.
Adapun jenis-jenis kendaraan yang digunakan para anggota Brimob antara lain:
a. Baracuda
b. Bis
c. Mobil dapur (digunakan oleh para anggota Brimob yang sedang menangani di daerah bencana alam, sehingga
diperlukan makanan yang akan dimasak oleh para anggota Brimob).
d. Mobil Penghambur Massa (Water Canon)
e. Truk
f. Mobil Repeater
g. Mobil APC
Pada kegiatan kunjungan kali ini, anak-anak dan para guru juga dijelaskan tentang pakaian serta robot khusus yang
dapat digunakan untuk menjinakkan bom....Wah...anak-anak sungguh antusias saat robot digerakkan, dan tentunya
tepuk tangan kebahagiaan serta wajah yang penuh keceriaan.
Kebahagiaan lebih terpancar....saat anak-anak dan para guru diajak berkeliling di lingkungan Brimob
menggunakan mobil APC...wah....ceria dan bahagia sekali. Mobil yang tangguh serta para anggota Brimob yang gagah
dalam melakukan tugasnya...dan anak-anak yang ceria bahagia dalam melakukan kegiatan hari ini.
Kebahagiaan terus terpancar di wajah anak-anak ...dan kunjungan diakhiri dengan berfoto bersama anggota
Brimob serta para guru.
Kegiatan yang menyenangkan seperti ini, akan terus dilakukan tentunya, sehingga anak-anak semakin antusias
melakukan Outdoor Activity.
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By: Helta
Magrita Kalalo,
S.Pd (Kepala
KB-TK)

Pencegahan Covid-19

By : Ms. Kristin Elisabeth, SP

Anak-anak, guru, karyawan KB, TK Kristen
Ampenan, mengantisipsi penyebaran virus Corona.. Selain
pembiasaan anak untuk menjaga kebersihan diri terutama
mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, dan
sebelum makan, pemberian antiseptik pada saat
penyambutan masuk dilingkungan sekolah, dan memberi
salam dengan mengucapkan Shalom, selamat pagi, selamat
siang, tanpa bersentuhan.
Begitu juga dengan mengukur suhu tubuh anak
setiap pagi, jadi apabila ada anak yang kondisi tubuhnya
diatas suhu normal, akan dinformasikan kepada orangtua
agar anak bisa berobat dan istirahat dirumah, supaya anak
akan jauh lebih baik.
Dukungan dan kerjasama dari semua pihak
akan membuat program antisipasi pencegahan
virus ini akan lebih optimal. Mulai dari lingkungan
rumah apabila anak-anak mengalami seperti batuk,
pilek yang walupun badan tidak demam, orangtua
lebih membijaksanai dengan tidak memasukkan
anaknya. Sehingga anak akan cepat sehat dan
resiko untuk menularkan kepada teman-teman
akan terhindar. Kekhawatiran orangtua terhadap
covid 19, diharapkan untuk tidak berlebihan
dengan tetap menjaga kebersihan diri terutama
cuci tangan, mengkomsumsi makan yang sehat dan
bergizi, selalu berpikir positif, tetap berdoa kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, terus mengikuti ajuran
dari Dinas Kesehatan agar kita bisa melewati
situasi penyebaran virus yang mendunia ini. Mari
kita semua tetap waspada dan tetap mengantisipasi
dengan hidup sehat.
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Kunjungan Ultra Mimi Kids
YUNIOR

SENIOR A

By: Sri
Mruniati
,S.Pd

Hai... teman-teman hari
ini kita akan bermain
bersama dengan Ultra Kids
lho. Nanti kita akan samasama menyanyi dan menari
agar
lebih
semangat
kemudian
kita
akan
menyaksikan
panggung
boneka dengan cerita yang
menarik,
menyenangkan
dan menjadi anak yang
berkarakter.
Setelah itu anak-anak
dan menempel gambar dari
empat karakter wajah dari
singa, jerapah, beruang dan
sapi. Tahu nggak temanteman dari karakter wajah
binatang tadi...ternyata kita
dapat pesan lho...untuk
menjadi anak yang baik
hati dan lemah lembut,
tidak
sombong,
selalu
semangat dan tetap rajin.
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SENIOR B

Kelas A 1

Kelas A 2

Kelas B 1

Kelas B 2
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Tidak lupa juga
untuk minum susu
ya...agar tetap kuat
selalu semangat dan
tetap rajin. sehingga
kita semua menjadi
anak yang sehat dan
apa yang kita citacitakan
dapat
berhasil.
Setelah anak-anak
mendengarkan cerita
dan ikut kegiatan
bersama
, anakanak diajak action
dulu didepan mobil
yang
merupakan
mascot untuk tour
road show keliling
Indonesia
yang
bergambar
wajah
binatang,
sungguh
menyenangkan
anak-anak
merasa
seang
mendapat
kesempatan
dikunjungi.
Dan
tidak
lupa untuk
minum susu dan
dibagikan dari Ultra
mimi Kids. .

Aku bisa merakit
robotik loh

Aku bisa buat
Robotik

By : Elianawati, SH

Mari lihat kami
mulai merakit…

Anak- anak B1 melakukan kegiatan menyusun lego ( robotik). Ada beberapa bentuk robotik yang akan
disusun, antaranya: bentuk binatang ( jerapah, anjing, buaya, singa dan lain- lain) juga bentuk robot. Pada
kegiatan ini anak masing- masing memegang 1 kotak lego, beserta petunjuk pembuatannya.
Anak antusias dalam membentuk lego tersebut, karena warnanya cukup berwarna- warni dan menarik
anak- anak, juga bentuk yang disusun cukup memberi tantangan untuk diselesaikan anak. Anak masingmasing berusaha untuk menyelesaikan legonya. Dan anak sangat puas Ketika berhasil menyelesaikannya.
Anak kemudian bertukar lego dengan teman begitu menyelesaikan tantangannya.
Pada kegiatan membentuk lego ini, melatih kognitif anak, merangsang anak untuk menyelesaikan
masalah juga mengenal berbagai macam warna, demikian juga berguna untuk motorik halus anak yaitu
kelenturan jari- jari dalam merangkai lego tersebut. Pada kemampuan sosial emosional bisa melatih
kesabaran pada anak.
Page 12

MARI BEROLARAGA

Senam bersama dulu ya anakanak biar relax

By : Paulina Margaretha
Sophia
Dimasa sekarang ini
kita
mengikuti
anjuran
pemerintah
untuk
diam
dirumah karena merebaknya
wabah
virus
Corona,
termasuk para guru bekerja
dari rumah dan memberi
pembelajaran dengan media
online
kepada
para
siswanya.
Agar kegiatan lebih
menarik, kreatif dan lebih
inovasi selain pembelajaran
dengan
media
online.
Dimana kegiatan jasmani,
yang biasanya di praktekan
langsung oleh anak - anak,
namun kali ini karena situasi
yang berbeda jadi anak anak
melakukannya
di
rumah bersama orang tua,
saudaranya.
Demikian juga anak anak TK A1 melakukan
gerakan senam Aku Anak
Indonesia di rumah dengan
menirukan
gerakan yang
tersedia melalui videoyang
dishare, melompat dengan
berbagai media yang ada di
rumah masing - masing, dan
berlari zig zag dengan
melewati rintangan atau
meniru pesawat terbang.

Dylan

Catrine

Divya
Varel

Gea
Theolina

Calista
Rania
Fano
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AKU SEHAT KELUARGAKU KUAT DAN MASYARAKATKU HEBAT

KB Yunior

Pandemi covid-19 mewabah di seluruh dunia
yang tidak tahu kapan akan berakhirnya.
Di Indonesia pasien positif, semakin bertambah
banyak.

TK B2 topp
!!!

Terkhusus untuk NTB, OTG semakin
meningkat jumlahnya oleh karena itu kami harus
selalu waspada,menjaga kesehatan kami dan
meningkatkan sistem imun kekebalan tubuh
dengan cara berjemur 10-15 menit di pagi hari dan
memakai masker kain jikalau keluar dari rumah
bersama mama/papa.
Kami sehat keluarga kami juga sehat dan
masyarakatnya pun jadi kuat.
Ayo cegah penyebaran covid-19 dengan tetap di
rumah,ikuti prorokol kesehatan dan Indonesia
bebas dari virus corona.
by :Ester Lestari Abidano
S.Pd.K
.
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B M LJVCC’

Morya
Marcello

Alexa
Gewn C

Let’s Sing a Song

By : Helena Matilde, S.Pd

Sesuai dengan arahan pemerintah yaitu stay at home untuk memutuskan mata
rantai covid-19 agar tidak menyebar luas. Sekolah kristen Alethei Ampenan melakukan kegiatan
pembelajaran di rumah dengan mengikuti kemajuan ternologi pembelajaran juga dilakukan
melalui video call maupun zoom.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak playgroup senior B di rumah
adalah menyanyi, sebelum kegiatan menyanyi dilakukan guru kelas mengsharekan beberapa
lagu yaitu Pelangi-Pelangi, Aku Anak Playgroup, Garuda Pancasila, Happy Ya Ya, Kadal Nonga,
supaya anak-anak bisa memilih lagu yang mereka suka, setelah guru kelas mengsharekan lagu
anak-anak menyanyikan lagu yang mereka pilih dan orang tua mengvideokan.
Sungguh…. luar biasa anak-anak bisa bernyanyi dengan semangat mereka bisa
mengekspresikan gayanya masing-masing ketika sedang bernyanyi dan menunjukan keberanian
yang hebat, suksesnya kegiatan pembelajaran di rumah tidak luput dari dukungan para orang
tua yang tetap mendampingi anak-anak sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di rumah
tetap bisa dilaksanakan dengan baik seperti pembelajaran di sekolah.
Terimakasih kepada orang tua yang selalu mendukung kegiatan anak-anak di rumah semoga kita
semua tetap sehat selalu dan Negara Indonesia kita cepat pulih dari covid19.
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Aku bisa menghias
telur paskah loh, asiik

Kreasi telur Paskah

Anak

By : Yuningsih Nona Ina, S.Th
Stay healthy

Hiro

Anetta

Leora
Kayana

Chichia

Velly

Clarine

Ayak

Lihatlah hasil
karyaku

Paskah merupakan Perayaan yang besar bagi umat Nasrani,Kegiatan Perayaan Paskah tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa saja namun anak anak juga meryakan.Perayaan Paskah dapat membawa anak
memahami makna sejati dari peristiwa kematian maupun kebangkitan Tuhan Yesus. Sejak dini anak anak
diajarkan untuk memahami Karya Besar Tuhan Yesus melalui berbagai media yang dapat menyenangkan hati
anak,namun tetap berpedoman pada Frman Tuhan, ada beberapa budaya unik yang dilakukan saat perayaan
Paskah, salah satunya menghias telur .Biasanya anak anak akan berburu telur Paskah yang unik unik dan
menggemaskan. Telur Paskah menjadi simbol kesuburan dan kelahiran kembali.
Disekolah Kristen Aletheia khususnya KB/Tk merayakan Paskah dengan berbagai cara juga, persiapan
yang matang tentunya dilakukan oleh para guru, dengan ibadah bersama anak, membuat drama kematian
Tuhan Yesus, bahkan beberapa lomba dengan diharapkan anak anak dapat memahami makna Paskah,namun
sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya , tahun ini anak anak merayakan Paskah dengan kondisi
Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan kita semua harus taa pada anjuran pemerintah yaitu stay at home
dikarenakan tak mengurangi rasa sukacita anaka anak KB/TK Kristen aletheia tetap merayakan Paskah dengan
tetap stay at home ,guru guru mengajak anak anak untuk berkreasi melalui telur Paskah sambil terus berharap
dan berdoa keadaan ini cepat berlalu.
Antusias anak anak dalam menghias telur Paskah ditunjukkan melalui Foto dan vidio mereka yang
dikirim kepada guru masing masing, kerja sama yang luar biasa antara guru dan orang tua membuat anak anak
bersemangat meskipun mereka mengerjakan dirumah aja. Kasih setia Tuhan Yesus terus bersama sama dengan
kita semua.
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By: Yuningsih Nona Ina

By. Ari Zulfia

Menggambar menyenangkan via
Zoom

des

Dalam masa pandemi covid 19 Sekolah Kristen Aletheia Ampenan kegiatan pembelajaran dan bertatap
muka dengan siswa menggunakan sistem virtual. Jadi anak – anak atau siswa tetap mendapatkan kegiatan
bersama guru dan teman sekelas. Pada kegiatan ini guru mengajak anak- anak mengikuti kegiatan
menggambar sederhana yaitu menggambar binatang. Anak – anak mengikuti via zoom. Anak – anak
menyiapkan alat dan bahannya untuk kegiatan menggambar.

cri

Guru mengajak anak – anak untuk menggambar dengan mengikuti arahan dari guru yaitu dengan cara
mengikuti goresan atau bentuk sehingga nanti menjadi sebuah gambar Akhirnya anak – anak menyelesaikan
gambar binatangnya. Anak – anak juga diberi kebebasan oleh guru untuk menambahkan gambar pada
gambar binatang yang sudah dibuat oleh anak – anak tad seperti pohon atau rumput
Anak- anak sangat senangmengikuti kegiatan ini, selain bisa belajar menggambar anak – anak juga bisa
bertemu dan saling menyapa dan menanyakan kabar dengan teman – temannya.

bin

Anak- anak sangat senangmengikuti kegiatan ini, selain bisa belajar menggambar anak – anak juga bisa
bertemu dan saling menyapa dan menanyakan kabar dengan teman – temannya

g

Antusias anak-anak mengikuti
kegiatan, sungguh luar biasa.

pict
ure
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Ayo anak menggabarnya
ya -anak silakan mulai
mewanai hasil

Sains Seru
By : Ms. Made Dwi Silviantari, S.Pd

Syfa

Kenan

Shalom salam sejahtera bagi kita semua
Mengeksplor sesuatu sejak dini itu
sangat baik lho.seperti sains telur
terapung,tenggelam,melayang dan itu
sudah di lakukan lho di kelompok TK A
Kristen Aletheia Ampenan.
Tau tidak anak-anak saat
melakukan kegiatan sains tersebut sangat
antusias dan senang.karena mereka
melakukan langsung dan melihat proses
demi proses telur itu.

Jose

Cheryl

Mikhaila

Ada 3 gelas plastik yang di sediakan semua
sudah di isi air,..Nah sekarang kita coba ya
untuk membuat telurnya terapung ya.kita
ambil 1 gelas yang sudah berisi air lalu kita
berikan garam kurang lebih 15
sendok,wow telurnya terapung lho anakanak.
Sekarang kita coba membuat
telurnya melayang ya kita ambil lagi 1 gelas
yang sudah berisi air kita masukan garam 7
sendok dan wah..... telurnya melayang lo
anak-anak. Setelah itu yang terakhir kita
lihat telurnya tenggelam ya kita ambil gelas
terakhir kalau yang tenggelam airnya tidak
di isi garam ya.dan yang terjadi telurnya
tenggelam lho.

Ben

Neta
Gabriel

Nah anak-anak kegiatan sains ini kita
lakukan saat covid 19 pembelajaran di
rumah (daring).walaupun begitu anak-anak
tetap sangat senang melakukan kegiatan
tersebut.
Kita tetap berdoa bersama untuk virus
corona ini agak cepat berlalu dan kita bisa
kembali ke sekolah belajara dan bermain
bersama ya.

Kenan

Stay save
Stay healthy

Samuel
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Pohon buatanku

By; Ana Theresia
Sembiring, SH

Phoebe
Chantika

Dalam rangka pandemi
Covid 19 Sekolah Kristen
Aletheia Ampenan kegiatan
pembelajaran dan bertatap muka
dengan siswa menggunakan
virtual. Sehingga anak-anak tetap
mendapatkan
pembelajaran
bersama guru dan teman-teman
sekelas. Pada kegiatan ini guru
mengajak anak-anak melipat
membuat bentuk
pohon,
mereka menyiapkan bahanbahan sederhana yaitu kertas
lipat, lem dan spidol.
Guru
menjelaskan
melalui video yang dikirim ke
anak-anak murid dan anak-anak
mempratekkan dirumah dengan
di dampingi oleh orang tua
mereka.

Gerrald

Richelle
Billy

Anak-anak
sangat
antusias melakukan tugas yang
diberikan kepada mereka dan
mereka mengirimkan foto hasil
karya mereka.
Berikut ini adalah beberapa foto
hasil karya mereka :
Ini membuktikan bahwa
pandemi
Covid
19
tidak
mematahkan semangat mereka
dalam belajar.

Dejan

Lionel

Jonathan

Dhapne

Faiz
Chloe
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Tetap semangat ya anak-anak,
terus berdoa agar pandemi ini
segera berakhir dan kita bisa
bertemu kembali di sekolah dan
kita bermain belajar bersama
kembali.

Gede

Aku bisa Mandiri
By: Tantri Dewi, S.Pt

Gwen

Harvey

Megumi

Kaeren

Hope

Giselle

Brilliant

Emiko

Pada masa Pandemi – Corona membuat kegiatan anak-anak di sekolah menjadi terhambat
dikarenakan mereka mengikuti anjuran pemerintah yaitu tidak diperkenankan untuk sekolah terlebih dahulu
mengingat bahaya penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu mereka melakukan kegiatan pembelajaran di
rumah dengan pendampingan orang tua dan pantauan dari guru.
Adapun kegiatan anak di rumah adalah melakukan aktifitas dalam hal kemandirian yaitu mencuci
tangan, makan sendiri, merapikan rumah dan merawat alat permainan anak, serta merawat tanaman dan
hewan peliharaan yang merupakan keterampilan atau kecakapan hidup/life skill.
Tujuan kegiatan ini adalah : melatih anak untuk mandiri dalam melakukan kegiatan di rumah serta
melatih anak untuk selalu peduli pada lingkungan dan hewan peliharaan
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VIRTUAL GRADUATION KB/TK
KRISTEN
Shalom, anak-anak, shalom
papa, mama, wali murid KB / TK
apa kabar, semoga semua baik-baik
dan dalam keadaan sehat ya coba
mana senyumnya, apakah hari ini
semuanya
senang
dan
gembira?..untuk anak-anak semua
coba lambaikan tangan nya baik,
baik
hebat-hebat
semuanya
….terima kasih,…
Itulah sapaan kepala KB/ TK
Kristen Aletheia Ampenan kepada
anak-anak KB dan TK dalam acara
Pelepasan /Graduation Day yang
berlangsung hari ini Sabtu 13 Juni
2020.Pujian dan syukur dinaikkan
kepada Allah Bapa di Sorga, yang
masih memberikan kekuatan dan
kesehatan
sehingga
bisa
melaksanakan acara Pelepasan anak
TK B dan Kelompok Bermain
Senior.

Aletheia
Kondisi sekarang yang merupakan masa
Pandemi Covid-19, membuat acara berlangsung
secara virtual. Karena dampak dari Covid-19 ini
membuat orangtua lebih intens dalam
mendampingi anak belajar dirumah dengan 6
aspek perkembangan yaitu nilai agama dan moral,
sosial emosional dan kemandirian,fisik motorik,
bahasa, kognitif maupun bidang seni. Peran serta
orangtua lebih besar dengan kualitas waktu
bersama anak dirumah lebih banyak. Tentunya
bekerjasama
dengan
ibu
guru
dalam
mengoptimalkan perkembangan pengetahuan
anak. Pembelajaran yang sudah berlangsung
selama kurang lebih satu sampai dua tahun ini
yang mana 3 bulan terakhir dilaksanakan melalui
belajar mandiri dirumah bersama orangtua
dengan menggunakan media
daring/dalam
jaringan seperti aplikasi WA atau juga Zoom.
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk
dukungan kerjasama yang baik dari orangtua/wali
murid yang sudah mempercayakan putraputrinyanya belajar di KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan ini.

By : Helta Magrita Kalalo,
S.Pd, (Kepala KB-TK)
Untuk anak-anak
semuanya tetap semangat
ya untuk melanjutkan ke
jenjang SD, dan ke TK A
semoga anak-anak tumbuh
dan berkembang dan selalu
diberikan
kekuatan,
kesehatan, kepandaian dan
hikmat dari Tuhan yang
maha
Kuasa.
Gapailah
prestasi mu dan raihlah
cita-cita kalian setinggi –
tingginya
untuk
memperoleh masa depan
yang pasti gemilang. Terima
Kasih juga untuk BPP yang
ikut Bapak Hendrato yang
juga memberikan sambutan
untuk anak-anak, orangtua
dan guru SKA Ampenan.
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PESAN dan kesan MAMA
chantika aulia wijaya (TK)
Yang terhormat Bapak Ketua BPP SKA
Ampenan…..Yang terhormat Ibu Kepala
Sekolah KB/TK Kristen Aletheia…..Yang
terhormat
Ibu
Guru
sekalian….Yang
terhormat Orang tua murid serta anak-anak
yang saya cintai…Selamat Pagi
Dalam kesempatan ini, saya mewakili
dari wali murid yang lulus pada tahun ini
mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu
Guru serta semuanya yang terlibat dalam
proses belajar mengajar di sekolah TK
Aletheia Ampenan yang kita cintai ini. Tidak
terasa sudah tiga tahun kami menitipkan dan
mempercayakan anak-anak kami untuk
belajar di sekalah ini kami percaya bahwa Ibu
guru telah memberikan dan mengajarkan
yang terbaik bagi anak-anak kami sehingga
mereka menjadi lebih baik lagi.
Dan
keputusan
kami
untuk
menyekolahkan anak-anak kami di sekolah ini
adalah sebuah keputusan yang tepat.Oleh
karena itu, tidak ada hal lain yang dapat kami
sampaikan selain rasa bangga dan ucapan
terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu
guru sekalian serta semua untuk terlibat
dalam proses belajar mengajar di TK Aletheia
Ampenan.
Pada kesempatan ini pula, kami
mengucapkan selamat dan sukses kepada
anak-anak yang telah berhasil menyelesaikan
pendidikan selama 3 tahun di sekolah ini. Dan
akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar
(SD).Kami selaku orang Tua selalu
mendoakan semoga apa yang dicita-citakan
dapat tercapai dan mampu meraih masa
depan yang gemilang.
Demikian yang dapat saya sampaikan
semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima
kasih atas segala perhatian. Mohon Maaf
segala kekurangan. Terima kasig dan Selamat
pagi.
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PESAN dan kesanMAMA
ANNETA GENEVIEVE
SANTOSO (KB)
Syalom
Yang saya hormati dan kasihi
Kepala Sekolah dan Guru, yang saya kasihi
Bapak/Ibu dari Yayasan, yang saya kasihi
orang tua siswa dan semua anak-anak yang
manis-manis yang telah tamat dari jenjang
KB menuju TK.
Saya dengan Dine, adalah orang tua
siswa KB Sekolah Kristen Aletheia, terima
kasih untuk kesempatan yang diberikan
kepada
saya
untuk
menyampaikan
beberapa hal, sebagai berikut:
Kami mengucapkan terima kasih
tidak terhingga kepada semua guru yang
telah begitu sabar dan besar hati
memberikan
ilmu
dan
terlebih
mencurahkan perhatian yang luar biasa
untuk anak-anak selama berada di KB,
khususnya untuk Miss Anita dan Miss
Ningsih sebagai guru dari anak saya, Tuhan
Yesus
memberkati
pekerjaan
dan
pelayanan baik juga di dalam keluarga.
Kami memohon maaf jika ada
kesalahan dari anak-anak maupun dari kami
selaku orang tua.
Kami juga berterimakasih atas semua usaha
yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam
KBM (kegiatan belejar mengajar) di masa
pandemi covid-19 ini, walaupun terasa sulit
dan sangat tidak biasa tetapi kami lakukan
juga, dan tentunya berhasil baik untuk
anak-anak walaupun via daring.
Kami meminta pengertian dan
bantuan dari pihak sekolah untuk dapat
menyesuaikan ataupun membantu juga
orang tua yang terimbas di masa pandemi
ini.
Semoga kita bisa melewati dengan baik,
kondisi ini bisa cepat selesai, dan tentunya
kami
orang
tua
tetap
berusaha
memberikan yang terbaik untuk anaka-anak
dengan melanjutkan kejenjang TK di
Sekolah Kristen Aletheia. Sampai berjumpa
di tahun ajaran baru, Tuhan Yesus
memberkati kita semua.
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Testimony mama
chantika
Terima kasih Bu Guru karena telah mendampingi dan membimbing anak saya sehingga
mendapatkan prestasi. Kami mohon kesediaan Ibu untuk mendampingi anak kami agar semakin tekun
dan disiplin dalam belajar.
Motivasi Saya sebagai orang tua siswa dalam keputusan untuk menyekolahkan anak saya di KB/TK
Aletheia Ampenan ini pertama berasal dari Individu (Intrinsik) dan berasal dari rangsangan dari
luar.Motivasi Intrinsik saya dikarenakan adanya keinginan agar anak-anak saya menjadi anak takut akan
Tuhan sedangkan motivasi Ekstrinsiknya berasal dari nilai keagamaan, kualitas Guru, lingkungan sekolah,
biaya, jarak sekolah.
Kedua harapan saya diantaranya adalah miliki pondasi agama yang kuat, kecerdasan Intelegensi
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan sekolah, serta komunikasi yang lebih lancar antara
pihak sekolah dan orang tua siswaSama seperti orang tua pada umumnya, pasti menginginkan anak
mereka menjadi anak yang pandai dan mendapat nilai yang memuaskan.
Namun saya sebagai orang tua sangat menginginkan mereka sebagai anak memiliki pondasi agama
yang kuat serta kecerdasan dalam pendidikan dank memiliki moral yang baik.Saya tidak menomorsatukan
kamu nilai matematika harus dapat 100 TIDAK. Prinsip saya yang namanya anak unggul itu, Dia
mempunyai satu kemampuan yang diberikan oleh TUHAN. Dan ia menggunakan kemampuan itu untuk
beramal. Jadi saya tidak begitu sedih ketika anak nilai matematika nya rendah. Tetapi dengan berusaha
dan berdoa saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu kepada anak-anak saya / syukur-syukur kalau
anak kita pintar semua, itu suatu kebahagian tersendiri.
Tuhan memberikan sesuatu itu yang kita pantau, kita terus beri motivasi, Biar yang penting anak
itu punya PERCAYA DIRI.Dengan rasa PERCAYA DIRI itu saya tidak mengerjar anak harus dapat
rangking (nilai tertinggi di kelas). Harus ini itu nggak.
Yang penting dia mampunya dimana, dimana dia punya kemampuan itu kita asah dan itu kita
gunakan.Kadang yang lebih saya pantau itu lebih ke yang anak bisanya itu ya itu nggak apa-apa.Kalo dia
pengen anak unggul ya gunakan semaksimal mungkin kemampuannya itu dan gunakan untuk beramal
karena Tuhan… Gitu aja.
Nilai keagmaan merupan motivasi terbesar yang membuat saya selaku orang tua siswa memilih
sekolah di Aletheia Ampenan, dan yang kedua adanya kualitas gurunya dan disusul olah fasilitas,
pelayanan, dsb.

By : Chisna Maria Margaretha
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Chantika ACHIEVEMENT
GalLery
“CHANTIKA AULIA WIJAYA”
PRESTASI AKADEMIK 2019-2020
1. TIMO (Thailand International Mathematical
Olimpiad Heat Round 2019-2020)
Medali
“Silver Award”
2. KOMPETISI ARITMATIKA Anak Bangsa 2020
NTB
Medali “Emas
3. HKIMO (Hong Kong Macaa Area Mathematical
Olimpiad Head Round 2019-2020)
Medali
“BRONAE Award”
4. WMI 2020 (Word Mathematic Invitational 2020
Ind Preliminary Round)
Medali “SILVER
AWARD”
5. Juara II, Speeling Bee Kat TKB 2020 HUT SKA
Ampenan
6. Juara III, Aletheia Kindy Game TK B, HUT SKA
Ampenan
PRESTASI NON AKADEMIK 2019-2020
PRESTASI SENI
1. Juara 1 Lomba Fashion Show yang
diselenggarakan
Oleh Mc D Sriwijaya
2. Harapan 3 Lomba Fashion Show yang
diselenggarakan
oleh TV 9 dalam rangka Tahun Baru Imlek.
3. Juara I Lomba Fashion Show yang diselenggarakan
oleh
Hani Labz School.
4. Harapan I Lomba Photogenic yang
diselenggarakan
oleh Hani Labz School.
5. Juara 1 Lomba Fashion Show yang
diselenggarakan oleh
Indonesian Model Hunt 2020
6. Juara 3 Lomba puzzle computer “Aletheia Kindy
Game”
Dalam rangka HUT ke-44 SKA Ampenan
By : Chisna Maria Margaretha
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By : Chisna Maria Margaretha
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Achievement school tk
PRESTASI

Earlytha Arsyfa Wijaya (TK A2)

PRESTASI

Faiz Athalla Yudhistira(TK B 1)
1. Harapan 1 Lomba Mewarnai yang
diselenggarakan Oleh Mc D Sriwijaya
2.
Juara 3 Lomba Mewarnai yang
diselenggarakan oleh Greebel + Gramedia
3. Favorit 3 Lomba Mewarnai (kategori
TK) yang
diselenggarakan oleh YAMAHA
4. Juara 3 Spelling Bee (TK-B) dalam
rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan.
5.
: Juara 2 Lomba Mewarnai dalam
rangka HUT ke-44 SKA Ampenan
6. Juara 3 Lomba Mewarnai yang
diselenggarakan oleh RSUD
Kota
Mataram
7.
Lomba puzzle computer “Aletheia
Kindy Game”
dalam rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan
8. Juara 3 Lomba Mewarnai (anak + ortu)
dalam rangka HUT ke-44 SKA Ampenan.
Gradys Louise Irana Huang
(TK B2)
1. Harapan 1 Lomba Mewarnai
dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan
2. Juara 1 Lomba Mewarnai
(anak + ortu) dalam rangka
memperingati HUT ke-44
SKA Ampenan
Richelle Alexandra Setiawan
(TK B1)
1. : Bronze Award Olimpiade
Matematika TIMO.
2. Merit Award Olimpiade
Matematika Guangdong
Hongkong Macao.

Aileen Celya Arthadi (B2)
Harapan 3 Lomba Puzzle
Aletheia Kindy Game rangka
HUT
ke-44 SKA
Ampenan
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Faiz

Syfa

1. Juara II Lomba Fashion Show
yang diselenggarakan
Oleh Mc D Sriwijaya
2. Harapan 2 Lomba Fashion
Show yang diselenggarakan
oleh Hani Labz School.
3. Harapan I Lomba Photogenic
yang diselenggarakan
oleh Hani Labz School.
4. Juara 3 Spelling Bee (TK-A)
dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan.
5. Harapan I Lomba Fashion
Show yang diselenggarakan oleh
Indonesian Model Hunt 2020
6. Juara 1 Lomba maze computer
“Aletheia Kindy dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan
7.Juara I Lomba Fashion Show
(online) yang diselenggarakan
oleh Mc D

Graselle Charlotte Irana Huang
(TK A2)
. 1. : Juara 1 Lomba Spelling Bee
(TK-A) dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan.
2: Juara 2 Lomba Mewarnai dalam
rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan

Renata Katelyn Irawan (TK B2)
1 :Silver Award Olimpiade
Matematika (TIMO)

Jonathan Ariadi Wijaya (B2)
Harapan 2 Lomba Puzzle
Aletheia Kindy Game dalam
rangka HUT ke-44
SKA Ampenan

Phoebe Alicia Ang ( TK B1) :
1. Juara I Spelling Bee (TK B)
dalam rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan
2. Juara 2 Lomba Puzzle (TK B)
Aletheia Kindy Game dalam
rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan
.
2. 28 Februari 2020 : Juara 2
Lomba Mewarnai dalam rangka
HUT
ke-44 SKA Ampenan
Gerrard Tananto Chandra
(TK B1 )
Harapan 2 Spelling Bee
(TK-B) dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan.

Kenan Pramono (TK A2)
Juara 3 Spelling Bee (TK A)
dalam rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan

Gevarel Edward Zhang (TK A1)
Harapan 3 Spelling Bee
(TK A) dalam
rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan

Ben Aleicsha Aritonang (A2)
Harapan 2 Lomba Maze
AletheiaKindy Game rangka
HUT ke-44
SKA Ampenan

Achievement
school tk

Clairine Christabelle Sugianto
(TK A1) :
1. Harapan 2 Lomba Mewarnai
(TK A) dalam rangka HUT ke-44
SKA Ampenan
2. Harapan 3 Lomba Mewarnai
(anak + ortu) dalam rangka HUT
ke-44 SKA
Ampenan
2. 28 Februari 2020 : Juara 2
Lomba Mewarnai dalam rangka
HUT
ke-44 SKA Ampenan
BiancaAdelineThio (TK B 2)
Harapan 2 Spelling Bee ,
Kategoti (TK A) dalam rangka
HUT ke-44 SKA Ampenan

.
Gabriel Ethan Lin (TK A2)
Juara 2 Lomba Maze Aletheia
Kindy Game
dalam rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan

Helen Regina Tirta (B2)
Harapan 1 Lomba Puzzle
Aletheia Kindy Game rangka HUT
HUT ke-44 SKA
Ampenan
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Achievement school kb
Desak Made Cahya Wulandari
(KB Senior A )
1. Juara 3 Vocabulary (KB) dalam
rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan.
2. Juara I Lomba Mewarnai (KB)
dalam rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan.

Novely Mireil Taneo
(KB Senior A )
Harapan 2 Lomba Mewarnai
(KB) dalam rangka HUT ke-44
SKA Ampenan.

Kaerelyn Sean Annora
(KB Yunior )
Harapan 3 Lomba Vocabulary
(KB) dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan

Leora Gracia Lee
(KB Senior A )
Juara 2 Vocabulary (KB)
dalam rangka HUT ke-44
SKA Ampenan

Jill Felcia Wibratha
(KB Senior A)
Juara III Lomba Mewarnai (KB)
dalam rangka HUT ke-44 SKA
Ampenan

Clarine Marcella Wirawan
(KB Senior A)

Stefanie Angelina Indrawan
(KB Senior A)
Harapan I Lomba Mewarnai (KB) dalam
rangka HUT
ke-44 SKA Ampena

Harapan I Lomba Vocabulary (KB)
dalam rangka HUT ke-44
SKA Ampenan

Liemmanuel Yukihiro Efendi
(KB Senior A)
Harapan II Lomba Vocabulary
(KB) dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan

Gwenaelle Charisse Zefanya
Borsalino (KB Senior B)
Juara 3 Lomba Mewarnai KB
dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan
Harvey Jesse Hamidy
( KB Yunior)
Juara 3 Lomba Memindahkan
bola dalam rangka HUT
ke-44 SKA Ampenan
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Winston Hope Sutrisno
Tjiang (KB Yunior) Juara 2
Lomba Memindahkan bola
dalam rangka HUT ke-44
SKA Ampenan

Page 30

Page 31

Page 32

Come and Join Us
ALETHEIA CHRISTIAN SCHOOL (KB-TK)
Jl. Majapahit No. 47 Ampenan,Telp.(0370)625552 Fax. (0370)646691
Email : kindergarten.aletheiaschool@gmail.com l Website : www.skaampenan.sch.id
l
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Facebook: Kindergarten Aletheia l Instagram : kbtkaletheia_ampenan

