
 

Jum’at, 14 Agustus 2015 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dear Parents,  

Kami informasikan, sehubungan dengan peringatan HUT RI ke 70. Akan ada serangkaian antara lain : 

1. Kamis, 20 Agustus 2015, kami mengundang orang tua/wali murid untuk menghadiri kegiatan talkshow 
dengan nara sumber, dr. Rizal Idrus (pembawa acara bunda dan buah hati di RTV), serta storytelling 
yang dipersembahkan Madita Organizer “Aday with Rock’s Kid + Mom”. 
Jam : 08.30 – 11.20  
Dresscode orang tua dan anak : Nuansa merah putih. 

2. Jum’at, 21 Agustus 2015, ananda akan mengikuti kegiatan lomba-lomba.  
Adapun lomba-lomba yang akan dilaksanakan yaitu : 
KB- Pra TK : 
 Lomba memindahkan Bendera 
 Lomba squeezing 
 Lomba makan pisang 

TK A & TK B : 

 Lomba Memakai kemeja dan kaos kaki 
 Lomba memindahkan bola sesuai warna 
 Lomba memasukkan pinsil ke dalam botol 
 Lomba membawa bola dengan kepala berpasangan 

Ananda memakai kostum kaos olah raga hijau. Ananda KB- Pra TK Hadir ke sekolah : 08.00 – 10.30, 
sedangkan ananda TK A  & TK B hadir ke sekolah : 08.00 – 11.00 

Demikian informasi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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