INSIGHT#11

EDISI
AGUSTUS

Salam sejahtera bagi kita semua,
Tahun ajaran baru sudah dimulai pada bulan Juli 2019, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua, siswa yang telah menjadi
komunitas sekolah citra kasih dan sekolah citra berkat. Kepercayaan
bapak dan ibu serta siswa kepada kami akan berdampak kepada sekolah-sekolah semakin maju. Selamat bergabung dan menjadi komunitas
sekolah citra kasih dan sekolah citra berkat kepada semua orang tua
dan siswa yang baru bargabung. Besar harapan kami melalui kerjasama yang baik akan berdampak kepada proses pembelajaran dan
seluruh aktivitas sekolah yang pada akhirnya berdampak kepada
anak-anak bapak dan ibu sekalian.

“Integrity is doing the right thing even when no one is watching.” - C.S. Lewis -

03

Kami patut bersyukur kepada Tuhan bahwa sekolah citra kasih dan sekolah citra berkat dalam ujian nasional
pada tahun 2019 telah mencatatkan prestasi yang membanggakan di beberapa sekolah, diantaranya
adalah :
1. SD Citra Kasih Samarinda, rangking 1 kota Samarinda.
2. SMP Citra Kasih Manado, Rangking 1 kota Manado dan ranking 2 Sulawisih Utara
3. SMP Citra Bertkat Taman Dayu - Pasuruan, Rangking 1 kota pasuruan
4. SMP Citra Kasih Citra Garden – Jakarta, Rangkin 1 Jakarta Barat, Rangking 6 Jakarta dan rangking 18
Indonesia.
Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh team pendidik, orang tua dan siswa yang telah bekerja sama
dalam menciptakan sebuah prestasi.
Selain prestasi yang telah dicapai oleh siswa, kami manajemen sekolah terus membangun sebuah budaya
bahwa siswa-siswa di SCK – SCB harus memiliki jiwa bertanggung jawab dalam mencapai sebuah prestasi
yang unggul (Excellence) dalam diri mereka sendiri, mandiri dan tangguh menghadapi tantangan jaman. Hal
ini akan lebih cepat tercapai dengan baik apabila bapak dan ibu sebagai orang tua berkenan bekerjasama
dengan sekolah.

5. Talent & Enrich Math adalah sebuah program khusus bagi anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang
matematika. Program di design dalam kelas kecil dan kelas ini akan belajar materi matematika yang lebih
tinggi dan tidak dalam regular kelas. Tujuan kelas ini adalah menumbuh kembangan keberbakatan
anak-anak yang dimilikinya. Program ini baru dimulai dalam Sekolah Citra Kasih Citra Garden Jakarta.
6. E – Camp (Entrepreneurship Camp) adalah program untuk kelas 7 dan 10. Pembelajaran entrepreneurship
merupakan keunikan dari sekolah dan terus kami kembangkan dengan model pembelajran di kelas, diluar
kelas sampai kepada dilakukan camp untuk melatih dan memperlengkapi anak.
7. Character Carnival adalah program yang dirancang khusus kepada anak-anak kelas 5, 8 dan 11. Program
ini adalah melengkapi anak-anak dalam kerohanian, kerakter dan keterampilan.
SCK dan SCB merupakan sekolah yang terus berinovasi baik dalam fasilitas, proses pembelajaran dan
program2 inovasi merupakan komitmen dalam mengembangkan pendidikan yang semakin modern dan
terkini (Up date). Semua proses pendidikan dan program memilki tujuan dan diharapkan anak-anak dalam
sekolah akan mengalami dan dilengkapi sehingga bertumbuh dengan baik..

Perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh budaya dunia yang begitu cepat juga akan sangat
berdampak kepada proses pendidikan yang mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi dunia yang
akan mereka hadapi nantinya. Menyadari hal-hal diatas maka sekolah juga harus memiliki program-program
yang inovasi dalam proses pembelajaran dalam mempersiapakan anak- anak didik.
Pada tahun ajaran baru ini, sekolah meluncurkan beberapa program inovasi dengan tujuan melengkapi
siswa – siswa dalam karakter, keterampilan dan kemampuan akademik mereka. Program inovasi ada yang
diimplimentasikan seluruh sekolah dan ada juga hanya diimplimentasikan pada sekolah-sekolah tertentu.
Program inovasi tertentu juga akan diimplimentasikan secara nasional pada saatnya.
Beberapa program yang diimplimentasi nasional adalah :
1. Social & Financial Literacy adalah program hasil kerjasama antara SCK dengan Lembaga international
yang bernama Aflatoun berlokasi Belanda. Program ini kami luncurkan tahap awal adalah untuk TK dimana
anak-anak akan dilatih untuk memiliki kemampuan menegelola keuangan secara bijaksana dan juga
memiliki kepedulian terhadap social. Program ini tidak hanya diajarkan oleh guru kepada anak-anak tetapi
juga melibatkan peran orang tua untuk turut bagian dalam memperlengkapi anak. Program ini adalah
salah keunikan dari TK Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat yang ada.
2. Science Technology Engineering and Math adalah program hasil kerjasama antara SCK dengan Lembaga
international yang bernama Alfa and Friends berlokasi di Malaysia. Program ini adalah mengajarkan STEM
sejak dini.
3. Kids Festival adalah sebuah program pembentukan kerohanian dan karakter anak. Program ini adalah
program untuk anak-anak TK dan SD.
4. Program Eco Learning Zone adalah sebuah program yang dirancang pembelajaran diluar kelas.
Anak-anak TK dan SD kecil akan dibawah oleh gurunya untuk belajar mulai dari bidang Science dan Social
study di lingkungan terbuka.

HARI INI ADALAH MASA DEPAN
“Your future depends on what you do today.” Mungkin kita sering mendengar atau membaca kalimat tersebut, tetapi sambil lalu saja. Padahal
kalimat tersebut maknanya penting bagi kita semua yang terlibat dalam
dunia pendidikan. Semua yang kita lakukan hari ini ternyata tidak hanya
berdampak pada “hari ini” saja, tetapi akan berdampak pada masa
depan hidup kita.
Sebagai pendidik dan orangtua, kita perlu membawa putra putri kita
untuk dapat melihat bahwa masa depan tidak terjadi secara tiba-tiba.
Masa depan adalah produk masa kini dan masa lalu. Cukup melihat apa
yang mereka lakukan hari ini, maka mereka akan melihat masa depan diri
mereka nanti.
Yang dibutuhkan adalah waktu efektif. Waktu 24 jam harus digunakan
putra putri kita sebaik mungkin untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi di
bidang akademis maupun non akademis dicapai karena usaha yang
tidak dibangun dalam satu malam saja, tapi lewat integritas, kerja keras,
dan ketekunan yang dilakukan sejak usia dini.
BIODATA
Nama Lengkap: Maria Jovita Widjaja
Tempat dan Tanggal Lahir: Palembang, 1 Agustus 1969
Pendidikan Terakhir: S1 FKIP Unika Atmajaya, Pendidikan Bahasa Inggris
Peran di sekolah: Vice Head of School, SCK Citra Garden
Lama Bekerja di YCB: 2007-2019
Salah Satu Ayat Alkitab Pedoman Hidup:
Lukas 16:10-11
"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam
perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi,
jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang
akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?

ENTREPRENEUR CORNER
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PERFECT SCORE JUNIOR HIGH SCHOOL

PERFECT SCORE SENIOR HIGH SCHOOL

SEKOLAH CITRA KASIH JAKARTA

SEKOLAH CITRA KASIH JAKARTA

ACADEMIC YEAR 2018/2019

ACADEMIC YEAR 2018/2019

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it” - Maya Angelou -

Vanessa Felicia
Hadi

Perfect score
in Mathematics
and Physics

PERFECT SCORE
IN ENGLISH
AND MATHEMATIC

Mathematics

Perfect score
in Mathematics

Eugene

Natalya

Helena

Perfect score
in Mathematics

Perfect score
in Mathematics
and Chemistry

Perfect score
in Mathematics

Perfect score
in Mathematics

Perfect score
in Physics

Perfect score
in Mathematics

Perfect score
in Physics

Perfect score
in Mathematics

SELAMAT

KEPADA SISWA-SISWI SMP CITRA KASIH JAKARTA ATAS PRESTASI UNBK

RANKING 1

SE-JAKARTA BARAT
David

Perfect score english

RANKING 8
SE-JAKARTA

ACHIEVEMENT

ACHIEVEMENT
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PERFECT SCORE ELEMENTARY

PRESTASI SISWA

SEKOLAH CITRA BERKAT SURABAYA

SD CITRA BERKAT TANGERANG

ACADEMIC YEAR 2018/2019

Mathematics

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it” - Maya Angelou -

MELANGKAH KE
PROVINSI

Darlene Mikaela

Patricia Joanna
Felisha Sutikno

Gregorius Crescendeo
Voce Anima

Daffa Fadli Abdillah

Reynard Wijaya

PERFECT SCORE MATHEMATICS
Hans Amadeus Surya
Perfect Score in
Math & Sains

JUNIOR HIGH SCHOOL
FELICIA ANDREA TANDOKO

SELAMAT ATAS PRESTASI

Jihan Ade Riani Junior
(Siswa SMA Citra Berkat Surabaya)

SEBAGAI PUTERI REMAJA
INDONESIA 2019

SELAMAT CITRA BERKAT THE TAMAN DAYU
RATA-RATA UNBK 2018/2019

PERINGKAT 1
SMP SWASTA

PERINGKAT 2

SMP NEGERI & SWASTA

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) tingkat Kabupaten telah dilaksanakan. Bersyukur pada tahun ini SMP
Citra Berkat kembali mewakili gugus 03
untuk bertanding pada beberpa
cabang lomba, yakni: Gitar duet oleh
Randi Rahendra dan Theo Armando
siswa kelas 7 SMP Citra Berkat, Lomba
Seni Lukis oleh Dominico Andrew siswa
kelas 8 SMP Cita Berkat, dan menyanyi
solo oleh Flora Mai Murawati Hutagaol
siswi kelas 7 SMP Citra Berkat.”Usaha
tidak pernah membohongi hasil”,kata
sebuah pepatah. Itu juga yang dirasakan oleh siswa/I tersebut. Acara
yang dilaksanakan di SMPN 1 Jayanti
Tangerang, pada Kamis 20 Juni 2019,
memberikan hasil yang manis. Ketiga
cabang lomba dapat pulang dengan
membawa piala kemenangan. Randi
dan Theo berhasil meraih juara 3 lomba
gitar duet, Dominico Andrew berhasil
meraih juara 3 lomba seni lukis dan
Flora may berhasil meraih juara 1 menyanyi solo dan akan melanjutkan langkah nya untuk bertanding di tingkat
provinsi.

ACHIEVEMENT

ACHIEVEMENT
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“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it” - Maya Angelou -
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SCK AMBON
HIGH ACHIEVERS

KUTU BUKU YANG BERPRESTASI
SEKOLAH CITRA BERKAT CITRA INDAH

Julukan "Kutu Buku" sangat melekat pada diri Rubent, anak pertama dari 2 bersaudara. Hal tersebut
dikarenakan kebiasaan Rubent yang sering membaca berbagai jenis buku. Dari kebiasaannya membaca
buku ternyata Rubent mendapatkan prestasi.
Sabtu (16/3), Rubent berkesempatan mewakili SMP Citra Berkat mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional
(OSN) tingkat Kabupaten Bogor. Kegiatan tsb. diselenggarakan di SMPN 3 Cibinong.
Seminggu kemudian pihak sekolah mendapat kabar bahagia bahwa Rubent menjadi juara 2 OSN IPA tingkat Kabupaten Bogor. OSN IPA diikuti oleh 364 siswa dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Bogor.
Dari juara tsb, Rubent mendapatkan piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.
Ternyata dari prestasi tsb. Rubent tidak berhenti. Rubent mendapat kesempatan untuk kembali maju lomba
OSN IPA tingkat Provinsi Jawa Barat mewakili Kabupaten Bogor.
Lomba OSN IPA tingkat Provinsi Jawa Barat diselenggarakan pada Hari Sabtu, 13 April 2019 di dinas Pendidikan Bandung dan menginap di V Hotel & Resident Bandung didampingi oleh Mr. Rumata.
Prestasi yang Rubent dapatkan bukan tanpa usaha. Setiap pulang sekolah, Rubent mendapat bimbingan
materi IPA dari beberapa guru, yaitu: Ms. Yanti, Ms. Dina, dan Mr. Edu.
Ternyata dari hobi membaca seseorang mendapatkan prestasi. Hal tsb. Sudah dibuktikan oleh Rubent, "Si
Kutu Buku yang Berprestasi". Semoga hal ini bisa memotivasi untuk siswa lainnya. (d-bri)

PERFECT SCORE
SEKOLAH CITRA BERKAT
CITRA INDAH

PERFECT SCORE ENGLISH
MIKHAEL JULIO

Keunggulan ademik merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Sekolah
Citra Kasih Ambon untuk mengimbangi pola belajar abad 21 yang mengedepankan semangat entrepreneur. Setiap siswa pun dibentuk untuk memiliki
semang berkompetisi, salah satunya lewat keikutsertaan dalam berbagai
lomba yang diadakan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dalam
tahun ajaran 2018-2019, siswa Sekolah Citra Kasih telah meraih prestasi di
beberapa mata lomba. Pada bulan September 2018, Leiticia Anabelle Pattiruhu
berhasil meraih juara 2 dalam lomba Spelling Bee yang diselenggarakan oleh
FKIP Bahasa Inggris Universitas Pattimura Ambon. Selain itu, pada bulan Oktober 2018, 3 siswa SCK Ambon meraih juara dalam lomba Matematika tingkat SD
se-kota Ambon yang diselenggarakan oleh Eden Sunday School. Claymen Kenzi
Sutheno berhasil meraih juara 2, Arthur Elrond Lauwis meraih juara harapan 2
dan Sharon Angelina Tjoanda meraih juara harapan 3. Selanjutnya, prestasi-prestasi akademik juga diperoleh dari Olimpiade Sains dan Matematika
Fakultas MIPA Universitas Pattimura Ambon tingkat SD se-Maluku tahun 2019,
yang diraih oleh Arthur Elrond Lauwis (Matematika, Silver Medal), Sharon Angelina Tjoanda (Matematika, Silver Medal) dan Latifa Putri Pratami Bahasoan (Sains,
Bronze Medal). Sebagai penutupan tahun ajaran, beberapa prestasi dipersembahkan oleh 3 orang siswa dalam Math Kangaroo Contest 2019, yakni Celine
Richelle Lamatto (Pre-Ecolier, Bronze Medal), Ervanthe Jezreel de Lima (Pre-Ecolier, Honorable Mention), dan Sharon Angelina Tjoanda (Ecolier, Honorable Mention.
Prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SCK Ambon tidak hanya dalam bidang
akademik, namun juga dalam bidang non-akademik, dalam hal ini pada
kejuaraan Taekwondo di tingkat provinsi. Seluruh siswa SCK Ambon yang
berpartisipasi dalam kejuaraan ini berhasil meraih juara pada tingkatan sabuknya masing-masing. Juara pada tingkat sabuk kuning: Victoria Kayla Pattiruhu
(Juara 1), Zefanya Serenity Pattipeilohy (Juara 2), Lorenzho Varzho Mak (Juara
2) dan Rendy Alexander Mezach (Juara 3). Dan, tingkat sabuk hijau: Cheverly
Yumiko Ongels (Juara 1), Raisha Ashilla Putri (Juara 2) dan Marc Austin Manuputty (Juara 2) di tingkat berat masing-masing. Selamat kepada siswa-siswi
yang telah berhasil meraih juara, dan semoga hasil yang diraih dapat menjadi
inspirasi bagi siswa-siswi SCK Ambon yang lainnya.
.
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ACHIEVEMENT
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PERFECT SCORE

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it” - Maya Angelou -

SEKOLAH CITRA KASIH SAMARINDA

PERFECT SCORE MATH
BRADLEY JEFFERSON HAN &
JESSICA ZERIYNDA KHO

SELAMAT SMP
CITRA KASIH MANADO

ANGKATAN PERTAMA TEMBUS
PERINGKAT 1 NILAI RATA-RATA
USBN SE KOTA SAMARINDA

NILAI RATA-RATA UNBK

Puji Syukur kepada Tuhan atas prestasi USBN yang telah
dicapai oleh SD Citra Kasih Samarinda. Hasil dari USBN
yang telah diikuti oleh 13 Siswa kelas 6 SD Citra Kasih
pada tanggal 22 -24 April 2019 silam telah membuahkan
hasil yang luar biasa. Berdasarkan data yang di dapat
dari Dinas Pendidikan Samarinda, SD Citra Kasih berhasil
menduduki peringkat 1 Nilai rata-rata USBN Kota Samarinda. Nilai total untuk 3 mapel adalah 250,86. SD Citra
Kasih berhasil menduduki peringkat 1 dari 247 SD yang
ada di Kota Samarinda. Selain itu, jga ada 2 siswa SD
Citra kasih yang mendapatkan nilai sempurna untuk
mata pelajaran Matematika. Tentunya hal ini tidak lepas
dari jerih lelah setiap guru, siswa dan dukungan orang
tua yang luar biasa sehingga prestasi ini bisa didapatkan. Prestasi hari ini membutktikan Sekolah Citra Kasih
Samarinda selalu memberikan pelayanan yang terbaik
dan menghadirkan kualitas pendidikan yang tinggi.
Terima kasih atas kerja sama seluruh tim Guru SD Citra
Kasih, para siswa dan orang tua kelas 6.

PERINGKAT 1
SE-KOTA MANADO

PERINGKAT 2

SE-PROVINSI SULAWESI UTARA

SCK RISING STAR 2019

SD CITRA KASIH SAMARINDA
Sebagai kegiatan penutup tahun ajaran 2018-209, para siswa Primary mengikuti kegiatan SCK RISING STAR
2019. Kegiatan ini merupakan program baru yang dilaksanakan dengan tujuan menggali potensi para siswa
dalam bidang vokal (menyanyi), dancing, dan juga story telling dalam bahasa Inggris. Proses seleksi
berlangsung selama 3 Hari yaitu pada tanggal 7,10, 11 Juni 2019. Para siswa tampak antusias dan ternyata
melalui kegiatan ini banyak sekali siswa-siswa kita yang berbakat dalam 3 bidang tersebut. Kegiatan ini
berdampak positif untuk melatih kepecayaan diri siswa dan mental berkompetisi dengan sehat. Para siswa
yang telah berhasil mendapatkan 3 nilai tertinggi menjadi juara dan mendapatkan pengharagaan dari
sekolah berupa Trofi dan Sertifikat. Selamat untuk para juara dan sampai jumpa di SCK Rising Star 2020.

SEKOLAH CITRA KASIH MANADO
HIGH ACHIEVERS!

SELAMAT SD CITRA KASIH SAMARINDA
NILAI RATA - RATA UNBK 2018/2019

PERINGKAT 1

SE-KOTA SAMARINDA

Sarah Aphrodite Lahiang
Nilai Tertinggi Sains USBN
Se - Kota Manado

Matthew Louis Mokoginta

Genebieve Lovely Impratialy Leke

Juara 2 OSN Tingkat
Se - Kota Manado

Juara 1 Siswa Teladan
Se - Kota Manado

ACHIEVEMENT

ACHIEVEMENT

10

13

CITRA’S ALBUM

12

Vacation Bible School (VBS)
“ROAR” 2019 (Life is Wild…God is Good)
KB/TK SCK Jakarta

Dalam rangka mendukung dan mengembangkan karakter dan spritulitas anak sejak dini, maka KB/TK SCK Jakarta
mengadakan program inovasi yaitu VBS (Vacation Bible School) yang diadakan tanggal 22-26 April 2019. Kegiatan
ini berlangsung selama 5 hari yakni hari Senin sampai Jumat dan kegiatan pembelajaran di kelas ditiadakan. Tema
VBS tahun ini adalah ROAR dengan motto "Life is Wild, God is Good". Di “ROAR” VBS point-point pembelajaran
Firman Tuhan diintegrasikan dalam aktivitas dalam station-station untuk memperkuat pembelajaran Firman
Tuhan yang Fun dan Meaningful. Setiap aktivitas di station-station menjadi bagian yang sangat penting dalam
pengalaman belajar anak. Setiap hari anak-anak melewati 7 stations yaitu; Sing&Play Roar, Bible Adventures &
Mission,Exploration Station, Games, Hungry Herd Cafe, Kidvid Cinema, Art and Craft dan ditutup dalam Closing
Circle.

YOUTH SUMMER EXPEREINCE
Youth Summer Experience #Challenge1 tahun 2019 diselenggarakan di Yogyakarta . Tema acara : Warrior
Challenge dimana peserta belajar menumbuhkan jiwa ksatria dalam dirinya . Selama 6 hari, peserta YSE #
challenge1 belajar untuk mandiri, bertanggung jawab dan setia kawan . Peserta menikmati budaya & kearifan lokal di kawasan wisata Jatimulyo - Kulon Progo , outbound di Gua Kiskendo dan air terjun Kembang
Soka , menikmati wisata di Candi Prambanan , jalan Malioboro & Kasongan. Selain itu para peserta juga
berbagi kasih dengan anak - anak penghuni Panti Anak Terlantar Sayap Ibu Purwomartani Yogyakarta .
Jumlah peserta YSE #challenge1 tahun 2019 sebanyak 98 orang , mereka berasal dari SCK Manado, SCK
Jakarta, SCB Citra Indah , SCB Citra Raya, SCB Surabaya , SCB Taman Dayu dan 1 peserta tamu dari SMP
Pax Ecclesia .

Youth Summer Experience #Challenge2 tahun 2019 berlangsung di Jawa Timur
Peserta yang mengikuti YSE #Challenge2 adalah peserta yang pernah mengikuti YSE #Challenge1 tahun
2018 . Peserta belajar menumbuhkan sikap Toleransi , Compassion & Endurance selama 5 hari YSE 2
berlangsung . Peserta mengawali acara pada tgl 24 Juni 2019 di Universitas Ciputra Surabaya , lalu mengunjungi situs budaya Trowulan . Hari berikutnya , peserta menikmati keindahan alam di Gunung Bromo , di pagi
hari peserta menggunakan jeep menuju Pananjakan untuk melihat sunrise di Gunung Bromo . Petualangan
selanjutnya berlangsung di desa Peniwen Malang, desa Karangpatihan ( kampung idiot ) Ponorogo dan di
kota Jombang. Di Jombang , peserta belajar tentang indahnya kerukunan hidup dan toleransi dari komunitas Gusdurian , komunitas di Klenteng Hong San Kiong , komunitas di pesantren Tebu Ireng dan di komunitas
Kristiani dusun Bongsorejo.
Melalui aktivitas YSE #Challenge2 , peserta belajar melihat keindahan budaya Indonesia yang sangat kaya
dan belajar kerukunan hidup masyarakat & toleransi di berbagai tempat. Semoga para peserta YSE 2 kelak
menjadi pemimpin yang menginspirasi Indonesia .

Kegiatan VBS “ROAR” tahun ini mendapat tanggapan yang positif dari orangtua. Bahwa pendidikan bukan sekedar pengetahuan semata tetapi pendidikan karaker dan spiritual menjadi peranan yang sangat penting. Kegiatan-kegiatan harus dikemas dalam bentuk yang menarik dan bermakna dimana, anak tertarik untuk belajar dan
tidak membosankan tetapi ada pesan-pesan penting di dalamnya.
Dalam VBS “ROAR” kami mengadakan sebuah program yang disebut Operation Kid to Kid, dimana anak-anak
diberi kesempatan untuk berbagi dengan menyumbangkan buku-buku bacaan, mainan dan uang tunai yang
tersalurkan lewat Sekolah Kristen Charis di pulau Sumba (Waingapu) dan diberikan ke sekolah PAUD “Shining” dan
PAUD “Pintar” di pedalaman Sumba Timur. Kami berterima kasih banyak atas peran serta orangtua yang luar biasa
dalam mendukung program tersebut.
Di hari kelima kami menutup kegiatan VBS dengan mengundang orangtua hadir dalam ibadah Paskah sekaligus
menyaksikan performance anak-anak dengan menyanyikan gerak dan lagu sebanyak 10 lagu VBS. Kesempatan ini
kami sampaikan terima kasih buat Yayasan Citra Berkat yang mendukung terselenggaranya acara VBS 2019. Kami
juga berterima kasih yang sedalam-dalamnya buat Tim SDC dan Fellow Community TK SCK yang mendukung
mulai dari persiapan, penyelenggaraan dan selesainya acara VBS. Buat 10 orang siswa-siswi SMA SCK yang
magang di TK SCK yang sudah banyak membantu. Bagi semua orangtua TK SCK dan semua guru dan siswa-siswi
SCK yang sudah mendukung, bekerjasama dan mengikuti acara VBS “ROAR” 2019 berjalan dengan baik dan
lancar. Life is Wild….God is God. Tuhan memberkati. By: Makhlon Tnunay (Kindergarten Principal SCK Jakarta)

SCK CITRA GARDEN - JAKARTA

SCK CITRA GARDEN - JAKARTA

Dalam kegiatan VBS anak- anak mendapatkan baju dan tas VBS, Art and Craft projects dan snack setiap hari.
Kami juga menginformasikan kegiatan setiap hari kepada orangtua dalam bentuk parents letter. Setiap hari ada
mascot yang menjadi ikon di hari tersebut (Mack, Hooper, Merge, Zion dan Zavanna). Anak-anak mendapat worksheet setiap yang yang berisikan gambar mascot hari tersebut, bible point dan memory verse.
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POE EXHIBITION

SMA CITRA BERKAT SURABAYA TAHUN 2019
Pelaksanaan POE sebagai inti program pendidikan entrepreneurship
harus diperhatikan serta dikelola dengan baik dan berkesinambungan
sehingga tetap memperlihatkan ciri dan nilai SMA Citra Berkat. Salah
satu bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan POE
adalah melalui POE Exhibition (pameran dan bazar POE).
POE Exhibition SMA Citra Berkat Surabaya diadakan pada hari Jumat
tanggal 26 April 2019 dengan bertemakan “Global Ideas, Locally
Resourced”. Tema ini memiliki arti bahwa setiap siswa SMA Citra Berkat
memiliki beraneka macam ide yang diwujudkan melalui suatu karya
inovatif agar dapat menginspirasi masyarakat pada umumnya dan
pelajar pada khususnya. POE Exhibition diadakan sebagai bukti kinerja
siswa yang sudah menghasilkan karya selama 1 tahun pelajaran (TP.
2018-2019). Karya siswa siswi SMA Citra Berkat yang terdiri dari produk
kuliner, IT, seni, desain, marketing, novel, fashion, make up, dll dipromosikan kepada pengunjung pameran untuk mendapat feedback
yang bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan karya.
Event POE Exhibition ini dimeriahkan dengan berbagai acara yaitu
penampilan tari, seni suara dan beberapa karya ekstrakurikuler serta
lomba presenter berbahasa Inggris yang bekerja sama dengan EF.
Acara ini juga menggelar workshop yang disajikan oleh berbagai
narasumber yang kompeten di bidangnya dengan beberapa topik
yaitu Typografi, Fotografi menggunakan handphone, Suminagashi,
Cara membuat video menarik di sosial media pada era saat ini,
Personal art selling, Smart investing for my future, The power of public
speaking. Beberapa institusi juga ikut terlibat sebagai sponsor dalam
acara ini.
Event ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan
jiwa entrepreneur melalui produk yang dihasilkan. Siswa juga
mendapat kesempatan untuk mengembangkan keberanian dan
ketrampilan dalam berkomunikasi terutama dengan orang-orang
yang baru mereka kenal.

Setibanya di Panti Asuhan Bhakti Luhur, kami disambut hangat oleh beberapa suster, pembina, dan penghuni.
Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari wakil Citra Berkat dan Panti serta hiburan tari, nyanyian, dan
games. Keceriaan keakraban dan kehangatan bersama mewarnai sepanjang acara. Pukul 11 acara penutup diisi
dengan pemberian tali asih dan makan siang bersama.
Rangkaian terakhir kunjungan adalah touring/ keliling panti melihat keadaan anak-anak penghuni panti serta
dialog dengan para suster dan pendamping panti. Dengan melihat keadaan anak-anak panti dengan segala
kondisinya, para siswa, guru, dan wakil orang tua siswa bisa bersaksi pada orang lain sekaligus bersyukur akan
kuasa, berkat, dan karunia Tuhan pada setiap umatnya.

KESAN DAN PESAN SINGKAT PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN
Orang tua siswa/PSG (Pak. Stefanus)
Berbagi itu indah, terlebih pada orang-orang yang mempunyai keterbatasan dan membutuhkan uluran tangan
kita, Tuhan selalu menjanjikan kebaikan dan berkat untuk kita sekalian.
Joy (wakil siswa)
Kunjungan ke Panti Bhakti Luhur sangat menyentuh. Saya dapat melihat anak-anak yang memiliki kekurangan
dalam hidupnya. Disitu saya pun belajar bahwa di luar sana masih ada anak-anak yang memerlukan bantuan
kita dan saya juga belajar lebih bersyukur atas hidup saya karena saya dilahirkan di keluarga yang berkecukupan
dan menyayangi saya. Perasaan itu juga dirasakan teman-teman saya yang lain saat kunjungan tersebut.
Dengan pengalaman tersebut saya berpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang selalu memberkati
kita dalam keadaan apapun.
Suster (penbina Panti Asuhan Bhakti Luhur)
Panti Asuhan Bhakti Luhur sangat menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan dari SMP Citra Berkat
Surabaya. Perhatian, kepedulian dan bantuan berupa dana dan barang sangat dibutuhkan dan diterima
dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan sendiri yang mengembalikan berkat yang sudah diberikan berlipat
ganda.

saya berpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang selalu
memberkati kita dalam keadaan apapun.

AKSI PASKAH BAKTI SOSIAL KUNJUNGAN PANTI ASUHAN
SMP CITRA BERKAT SURABAYA
Kebangkitan Kristus Memampukan Kita Berdiri Teguh dan Terus Melayani Semua

Masa Masa Paskah adalah masa selama 50 hari sejak Minggu Paskah hingga Hari Pentakosta. Masa ini dirayakan
dengan penuh penuh rasa syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk semakin menumbuhkan keimanan,
rasa syukur, dan rasa empati terhadap sesama, divisi fellowship kembali melakukan program bakti sosial. Untuk
tahun 2019 ini bakti sosial yang dilaksanakan adalah kunjungan ke panti asuhan Bhakti Luhur yang berlokasi di
Tropodo Sidoarjo. Diharapkan melalui kunjungan tersebut para siswa SMP Citra Berkat bisa melihat secara
langsung kehidupan anak dan remaja dalam kondisi yang berbeda dan melakukan serangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk menghibur sehingga membawa kegembiraan bagi sesama.
Hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 anggota JE Club devisi fellowship, wakil siswa kelas 7 dan 8, perwakilan guru, dan
PSG berkumpul di SMP CITRA BERKAT pukul 7.30 pagi. Kira-kira setengah jam kemudian kami berangkat menuju
tempat tujuan dengan dukungan transportasi dari PSG dan rekan guru.
Setibanya di Panti Asuhan Bhakti Luhur, kami disambut hangat oleh beberapa suster, pembina, dan penghuni.
Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari wakil Citra Berkat dan Panti serta hiburan tari, nyanyian, dan
games. Keceriaan keakraban dan kehangatan bersama mewarnai sepanjang acara. Pukul 11 acara penutup diisi
dengan pemberian tali asih dan makan siang bersama.

Sumber :
Pembina JE CLUB Devisi Fellowship.
SMP CITRA BERKAT CITRALAND SURABAYA
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GRADUASI ANGKATAN 14

SEKOLAH CITRA BERKAT CITRA INDAH
Graduasi Angkatan ke XIV dengan tema “Aku dan Tanah
Airku”, Sekolah KB/TK Citra Berkat tahun 2018-2019 diadakan
pada hari Rabu, 19 Juni 2019 bertempat di gedung KB/TK-SD
Sekolah Citra Berkat, Function Hall lantai 3. Kegiatan Graduasi
tahun ini di ikuti oleh siswa-siswi TK B1 dengan jumlah 20
orang, TK B2 dengan jumlah 24 orang, TK B3 dengan jumlah 25
orang, sehingga jumlah siswa-siswi yang mengikuti graduasi
adalah 69 orang.
Kegiatan Graduasi dibuka dengan tarian Manuk Dadali oleh
siswa-siswi TK A dan dilanjutkan dengan pembawa Bendera
Merah Putih, Bendera Tutwuri Handayani, dan terakhir Bendera Ciputra. Siswa-siswi TK B mengikuti acara pengalungan
dan juga menampilkan perform masing-masing kelas serta
pembacaan the best class. Kegiatan Graduasi di akhiri
dengan paduan suara dari Siswa-siswi TK A dan TK B yang
menyanyikan “lagu untuk mama dan papa” serta pemberian
bunga untuk kedua orang tua. Siswa-siswi TK B Citra Berkat
bersama orang tua juga mengikuti kegiatan melepas balon
sebagai simbol pengharapan dan doa orangtua, murid, dan
guru agar siswa-siswi dapat meraih cita-citanya setinggi
langit. “Gaudeamus igitur”

KEGIATAN AKHIR TAHUN COSTUM DAY
KB/TK Sekolah Citra Berkat, Citra Indah

Siswa-Siswi KB/TK Sekolah Citra Berkat, Citra Indah City mengikuti kegiatan akhir tahun yang bertemakan
“Costum Day” pada hari Kamis, 20 Juni 2019, jam 07.30 – 11.00, bertempat di Gedung KB/TK Citra Berkat,
Function Hall lantai 3. Siswa-siswi KB/TK Citra Berkat – Citra Indah City dapat mengekspresikan dirinya
melalui costum baju yang bertemakan princess untuk siswi dan superhero untuk siswa. Kegiatan Akhir
tahun dimulai dengan flash mob baby shark yang di ikuti oleh seluruh siswa-siswi KB/TK Citra Berkat dan
Orang tua. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan dan pembacaan The Best Class. Setelah acara selesai seluruh siswa-siswi KB/TK Citra Berkat – Citra Indah City mengikuti ramah tamah dengan makan donat
sate bersama dan minum susu cokelat. Seru sekali loh kegiatan ini.
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HOUSE COMPETITION
SERUNYA BERMAIN BERSAMA
TEMAN SEKOLAH

GRADUATION

SEKOLAH CITRA BERKAT CITRA RAYA
Graduation adalah kegiatan pelepasan siswa dan penyerahan kembali kepada orang tua. Kegiatan graduation
salah satu kegiatan tahunan yang di selenggarakan Sekolah Citra Berkat. Pada Jumat, 14 Juni 2019 bertempat di
auditorium Sekolah citra Berkat, Citra Raya, Tangerang. Siswa kelas 9 resmi diwisuda dengan kelulusan 100%.
Acara yang mengusung tema “Million Dream” ini merupakan acara resmi mulai dari prosesi, doa,kata sambuat,
performance,pengembalian wisudawan, dan foto bersama.
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh orang tua/wali wisudawan tetapi juga Pengawas Gugus 03 Bapak M. Syaefudin Basyar, M.Pd., Perwakilan Yayasan Citra Berkat Ibu Nikolina, S.T., dan Kepala sekola dari TK- SMA Citra Berkat.
Acara sambutan dimulai dari Kepala SMP Citra Berkat Ibu Devi Novalina N.S., S.Si. dan dilanjutkan oleh pengawas
gugus 03, perwakilan yayasan, dan orang tua siswa. Mereka berpesan agar wisudawan terus meraih mimpi-mimpi
mereka dan ucapan selamat atas prestasi wisudawan yang berhasil meraih nilai sempurna pada UNBK dan USBN,
juga berhasil membawa SMP Citra Berkat menduduki peringkat pertama di gugus 03. Merupakan prestasi yang
tidak mudah untuk diraih namun wisudawan berhasil meraihnya.
Acara graduation juga dihibur dengan lantuan lagu dari paduan suara SMP Citra Berkat, persembahan tari
tradisional, persembahan lagu dari wisudawan/I sebagai ucapan terimakasih pada guru dan orang tua, dan
yang berbeda tahun ini acara juga dimeriahkan dengan penampilan kolaborasi wisudawan, orang tua siswa dan
alumni juga tampilan Beat Box yang sangat menghibur.
Selanjutnya acara yang sangat dinanti oleh seluruh wisudawan yaitu pembacaan penghargaan/prestasi yang
diraih wisudawan. Tahun ini SMP SCB berhasil meraih nilai sempurna UNBK bidang studi matematika yang diraih
oleh Dean Hans Ferlandio Saputra. Nilai sempurna USBN bidang studi matematika diraih oleh Nathanael Lodwig
Ananto dan Abraham Jordy Ollen. Nilai tertinggi USBN diraih oleh Nathanael Lodwig Ananto. Nilai teringgi UNBK
diraih oleh Osvaldo Xavier Maximillian. Bukan hanya akademik SCB juga memberi penghargaan non-akademik
yaitu dalam bidang Talen, Life Skills dan habbit yang diraih oleh Abraham Jordy Ollen, Yuma Adzanzee Amya dan
Olivia Laurensa. Bidang Integitas diraih oleh Nathanael Lodwig Ananto dan Grace Calista Lim. Bidang kolaborasi
diraih oleh Diky Prawira. Bidang Partisipasi diraih oleh Rana Syakira Wibawa. Bidang Entreprenuership diraih oleh
Samuel Christian Ciaves. Sekolah Citra Berkat juga memberikan beasiswa berprestasi bagi wisudawan yang
berhasil meraih nilai 10 besar tertinggi berupa free SSP mulai dari 75% - 25 %.
Akhir acara ditutup dengan doa dan pemberian bunga dari para wisudawa kepada orang tua. Selamat berjuang
para wisudawan mimpi kalian belum berakhir.

House competition adalah kegiatan kebersamaan siswa
dan guru berdasarkan pengelompokan warna kelompok
kegiatan atau house. Demi memupuk daya kompetisi
dan sportivitas siswa, maka SD Citra Berkat The Taman
Dayu mengadakan kegiatan house competition di akhir
term 4 tahun ajaran 2018 - 2019. Acara house competition
yang diadakan tanggal 18 Juni 2019 ini diikuti oleh siswa
SD kelas 1 sampai kelas 6 hingga SMP kelas 7 hingga 9
dengan menerapkan model pos-pos permainan.
Tentunya semua house wajib mengikuti 3 permainan
yang ada pada 3 pos tersebut. Adapun permainan yang
wajib dilewati para siswa di setiap pos adalah moving
rope, crossing puzzle, and moving water.
Dalam permainan moving water, tiap house wajib
mengisi dan memindahkan gelas berlubang yang berisi
air secara estafet. Target dari permainan ini adalah
mengisi botol kosong dengan air dalam durasi waktu
yang singkat. Lain lagi dengan permainan crossing
puzzle, di permainan ini tiap house wajib memilih
perwakilan dari anggotanya untuk secara cepat dan
tepat menyusun puzzle yang telah diacak terlebih
dahulu. Yang lebih menantang dari permainan ini ialah,
ukuran dari tiap-tiap bagian puzzle yang kecil sehingga
dibutuhkan ketelitian dari tiap anggota house.
Untuk pos moving rope, tiap kelompok saling berdiri
melingkar dengan kelompok sambil bergandengan
tangan bekerjasama memindahkan tali dari peserta
pertama hingga akhir tanpa menggunakan melepaskan
tangan. Untuk permainan ini lebih menitikberatkan pada
kerja sama team untuk menyelesaikan tantangan
dengan cepat.
Dalam kegiatan ini, beberapa siswa juga mendapat
apresiasi dari pihak sekolah atas semangat, usaha,
serta pencapaian mereka dalam beberapa program
sekolah seperti Home Reading, nilai terbaik selama term
4, serta perlombaan house competition yang diadakan
di penutup akhir tahun ajaran 2018 – 2019 ini. Congrats
students…Happy fun day, students.
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SEKOLAH CITRA BERKAT THE TAMAN DAYU

FIELD TRIP

SEKOLAH CITRA KASIH MANADO

Belum lama ini beberapa siswa SCB TTD telah resmi diwisuda. Di kesempatan bahagia ini tentunya dinantikan
tidak hanya oleh para wisudawan namun juga para orang tua. Bersama keluarga dan kerabat terdekatnya, pada
tanggal 8 Juni 2019 yang lalu para wisudawan merayakan momen membahagiakan di The Pavillion, The Taman
Dayu.
Seperti kegiatan pelepasan siswa pada umumnya, momen wisuda diisi dengan beberapa aktivitas seremonial
seperti penerimaan medali serta ijazah kelulusan maupun pembacaan janji wisuda yang dilakukan para wisudawan bersama-sama. Tidak hanya kegiatan yang bersifat seremonial saja yang dapat dinikmati pada pagi hari
itu namun beberapa rangkaian aktivitas seperti penampilan tari tandur serta penampilan para siswa lulusan di
setiap jenjang juga turut menjadi penampilan yang sangat dinantikan oleh para hadirin. Dan yang tidak boleh
ketinggalan adalah penerimaan penghargaan kepada beberapa siswa berprestasi. Dan para penerima penghargaan di tahun ini diantaranya Celina Limbang Jaya – Grade 6 (Peringkat pertama untuk hasil USBN), Abiel
Willardyn Nugraha – Grade 6 (Peringkat kedua untuk hasil USBN), Aubert Rayhan Tjandra - Grade 6 (Peringkat
ketiga untuk hasil USBN), Hosana Setia Abdiel Rusli - Grade 9 (Peringkat pertama untuk hasil UNBK), Florency Valentina - Grade 9 (Peringkat kedua untuk hasil UNBK), dan Nathaniel Bryan Sanyoto Rayhan Pratama Setiawan Grade 9 (Peringkat ketiga untuk hasil UNBK). Selain apresiasi dalam nilai akademik, sekolah Citra Berkat The Taman
Dayu juga memberikan apresiasi IPE awards bagi beberapa siswa di tingkat TK, SD, maupun SMP yang telah
mewujudkan IPE dalam kehidupan di sekolah.
Semoga ilmu, pengalaman, maupun prestasi yang diraih kali ini mampu menjadi penyemangat dan bermanfaat
bagi para wisudawan untuk melanjutkan perjuangan mereka di jenjang pendidikan berikutnya. Dan harapan
tentunya, ilmu, prestasi, dan pengalamannya dapat dirasakan juga oleh banyak orang.

Kegiatan Field Trip Kelas 10-11 SMA Citra Kasih Manado yang berlokasi di 2 tempat yaitu di Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Utara dan Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai bagian dari pembelajaran di luar kelas terkait mata pelajaran Fisika, Kimia dan Sejarah Nasional
Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan para siswa dapat melihat langsung di lapangan terkait
hal-hal yang mereka pelajari di sekolah.

Well, sekali lagi selamat ya Citrapreneurs!

HARAPAN, TANTANGAN DAN
PELUANG

SEKOLAH SMA CITRA BERKAT MANADO

Mengejar Mimpi Hingga ke Perguruan tinggi Negeri (PTN)
SEKOLAH SMA CITRA BERKAT MANADO

Perjuangan masuk SMA penuh dengan lika-liku. Terutama bagi siswa yang bercita-cita untuk masuk perguruan
tinggi negeri. Tidak jarang siswa dari SMA swasta pesimis dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Terutama bagi
SMA CITRA BERKAT yang baru meluluskan dua angkatan tahun ini.
Momok yang menakutkan itu dapat di tangkis oleh beberapa siswa SMA CITRA BERKAT yang diterima di beberapa
PTN di Indonesia.
Michael Mattew diterima di Universitas Sam Ratulangi, Manado jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Anissa
Maharani Fitrah diterima di Universitas Indonesia, Jakarta jurusan Ilmu Hukum, Hilda Kristina di terima di Universitas
Jakarta jurusan Sastra Indonesia.
Dari 3 siswa tersebut semoga membuka pintu pintu kesuskesan bagi adik kelasnya. Sehingga Adik kelasnya tidak
menjadikan SMA Swasta alasan tidak di terima di PTN. Majulah SMA Citra Berkat.

UN adalah Uji Nasional yang merupakan program evaluasi
yang berfungsi selektif, yaitu untuk memilih peserta didik
yang berhak meningalkan sekolah. Ujian Nasional (UN) juga
merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah
yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang
digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk
pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar
seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
Seluruh siswa, baik SD, SMP maupun SMA saat ini dituntut
untuk mempersiapkan diri dengan matang guna menghadapi UN yang sebentar lagi tiba. Bagi sebagian siswa UN
merupakan momok menakutkan dari berbagai kalangan.
Reaksi negatif yang ada pada umumnya memunculkan
sikap pesimis. Namun tidak bagi siswa dan siswi di Sekolah
SMA CITRA BERKAT, karena bagi mereka UN adalah sebuah
tantangan dan peluang untuk membuktikan kemampuan
kognitif.
SMA CITRA BERKAT mendapatkan prestasi yang sangat
membanggakan yang di capai oleh Siswa kelas XII IPA yang
bernama:
Mikael Julioyang berhasil mendapatkan Nilai Sempurna
(100) dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris Gabriella Patricia dengan Nilai UN tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia (96,00) dan Mapel Ekonomi (77,50).Metta Sari Dewi
dengan nilai UN tertinggi mapel Biologi (96,00). Nilai UN
tertinggi Sosiologi di capai oleh Anissa Maharani (96.00).
Semoga tahun ajaran berikutnya lebih banyak lagi
anak-anak yang meraih prestasi.

RETREAT SMP & SMA

SEKOLAH CITRA KASIH MANADO
Kegiatan Retreat SMP-SMA Citra Kasih Manado,
dengan Tema ; “Move Your Faith” dilaksanakan di
Lokon Resort Tomohon dan menghadirkan Pembicara dari Departemen Self Development
Center SCK SCB Mr Ayub Priyatna. Kegiatan ini
diselenggarakan selama 2 hari I malam. Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan spiritual para
siswa sekaligus bagian dari penguatan karakter
berdasarkan nilai-nilai kristiani.
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JANGAN LUPAKAN SEJARAH!!

OUTING SISWA PRIMARY 5 SCK SAMARINDA
Kita semua tahu kan kerajaan Hindu tertua di Indonesia? Ya benar!
Jawabannya adalah Kerjaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di
Kalimatan Timur. Sebagai salah satu eksplorasi yang dilakukan
siswa kelas 5 untuk subyek Social Studies, mereka berkunjung ke
Museum Mulawarman di Tenggarong. Lokasi ini berjarak kurang
lebh 45 Menit dari Kota Samarinda. Kegiatan outing ini dilakukan
pada tanggal 20 Mei 2019. Para siswa P5 sangat senang karena
bisa melihat lebih dekat bukti-bukti sejarah tentang Kerajaan
Kutai. Di dalam Museum Mulawarman tersimpan benda-benda
sejarah yang pernah digunakan oleh Kesultanan seperti Singgasana, Tempat Peraduan, Pakaian Kebesaran, Tombak, Keris, Meriam,
Kalung dan Prasasti Yupa serta Koleksi Keramik Cina. Selain itu juga
terdapat pemakaman keluarga kerabat Kerajaan Kutai Kartanegara pada lokasi Museum. Setelah melakukan beberapa aktifitas
eksplorasi di Museum Mulawarman, para siswa melanjutkan
perjalanan ke Museum Kayu dan kembali ke sekolah. Melalui kegiatan ini para siswa kelas 5 mendapatkan sebuah pembelajaran
yang real tentang benda-benda yang selama ini hanya mereka
lihat di buku ataupun internet. Sejarah apa lagi yang

KENALI TANAMAN DAN
HEWAN ENDEMIK DAERAHMU!

SCK RISING STAR 2019

SD CITRA KASIH SAMARINDA
Sebagai kegiatan penutup tahun ajaran 2018-209,
para siswa Primary mengikuti kegiatan SCK RISING
STAR 2019. Kegiatan ini merupakan program baru yang
dilaksanakan dengan tujuan menggali potensi para
siswa dalam bidang vokal (menyanyi), dancing, dan
juga story telling dalam bahasa Inggris. Proses seleksi
berlangsung selama 3 Hari yaitu pada tanggal 7,10, 11
Juni 2019. Para siswa tampak antusias dan ternyata
melalui kegiatan ini banyak sekali siswa-siswa kita
yang berbakat dalam 3 bidang tersebut. Kegiatan ini
berdampak positif untuk melatih kepecayaan diri
siswa dan mental berkompetisi dengan sehat. Para
siswa yang telah berhasil mendapatkan 3 nilai tertinggi menjadi juara dan mendapatkan pengharagaan
dari sekolah berupa Trofi dan Sertifikat. Selamat untuk
para juara dan sampai jumpa di SCK Rising Star 2020.

SCK CITRA GARDEN - SAMARINDA
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OUTING PRIMARY 4 SCK
SAMARINDA

Kali ini Outing para siswa kelas 4 SD Citra Kasih
Samarinda pergi mengunjungi Taman Borneo.
Taman Borneo juga dikenal dengan Kebun Raya
Samarinda. Kegiatan ini dilakukan pada 12 Juni
2019. Tujuan pembelajaran dari kegiatan outing ini
adalah untuk mengetahui tanaman dan hewan
endemik di kalimantan Tmur. Salah satu tanaman
yang tidak asing didengar adalah Pohon Ulin.
Pohon Ulin juga dikenal dengan sebutan pohon
besi. Selain itu siswa juga berkesempatan untuk
melihat hewan-hewan Endemik Khas Kalimantan
Timur seperti Saltwater Crocodile, Uwa-Uwa/Gibbon dan Elang Bondol. Kami mendapat pelayanan
yang baik dari pihak pengelolah Taman Borneo
selama kunjungan kami disana sehingga para
siswa juga banyak mendapat informasi yang
bermanfaat. Terima kasih kami juga ucapkan untuk
para orang tua telah meluangkan waktu untuk ikut
mendampingi kegiatan Outing ini.

YUK SAYANGI MATA KITA!

OUTING PRIMARY 2 SCK SAMARINDA
Kunjungan belajar yang dilakukan oleh siswa kelas 2
yaitu tentang kesehatan mata yang dibawakan di
rumah salah satu orang tua P2 yaitu Dokter Mata
Lisandra. Ibu Dokter Lisandra adalah ibu dari
Mikhael Tjan. Tentu sangat senang bisa belajar
sambil berkunjung di rumah teman. Para siswa
tampak antusias dan mendapat pelayanan yang
baik dari tuan rumah. Para siswa jadi mengetahui
bahwa mata adalah bagian tubuh yang sangat
penting untuk di jaga. Diharapkan setelah belajar
dari narasumber yang ahli di bidangnya, para
siswa mendapat sebuah pengalaman belajar yang
baru dan informasi-informasi yang didapatkan
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih juga atas dukungan orang tua yang
telah mendampingi siswa melakukan kunjungan
belajar hari ini.

GRADUATION ANGKATAN PERTAMAN SD
CITRA KASIH SAMARINDA

Hari Sabtu, 22 Juni 2019 telah dilakukan acara Graduation untuk angkatan pertama SD Citra Kasih Samarinda.
Kegiatan Graduation diadakan di Gedung Sekolah Citra Kasih Samarinda. Kegiatan berlangsung lancar dan
cuaca sangat cerah. Dalam kegiatan Graduation tersebut, turut hadir Kabid Pembinaan SD Kota Samarinda,
yaitu Bapak Djoko Iriandono, S. E, M. A yang juga mewakili Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Selain itu kegiatan
ini juga dihadiri oleh Ibu Sugaswati Ketua KPPS Kecamatan Sungai Pinang. Mewakili Yayasan yaitu HOS sekolah
Citra Kasih Samarinda, Ibu Yunia Handayani, Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah, Orang Tua murid, dan
seluruh siswa tamaran SD Citra Kasih Samarinda.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.30. Kegiatan dibuka dengan masuknya pembawa bendera merah putih diikuti
oleh Kepala Sekolah dan HOS serta penari dari Ekstrakurikuler tari tradisional yang membawakan tari Enggang
khas Kalimatan Timur. Sekolah memberikan apresiasi kepada para siswa yang telah berhasil memperoleh nilai
tertinggi dan perfect score. Seluruh siswa mengikuti pengalungan medali kelulusan dan penerimaan Ijasah. Acara
Graduatuon semakian meriah dengan tampilnya Ekstrakurikuler Tari Modern dan Performance dari para siswa
tamatan. Kegiatan di dalam ruangan MPR ditutup dengan persembahan guru-guru primary SCK Samarinda.
Rangkaian Graduation ditutup dengan kegiatan beramahtamah bersama pada area Lobby sekolah.

