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Encourage One 
Another and Build 

Each Other Up
Therefore encourage one another and build each other up as just 

in fact you are doing

1 Thessalonians 5 : 11
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Shallom,

MSCS yearly theme for this academic year is taken from 1 Thessalonians 5 : 11 that 
reads encourage one another and build each other up. As we are called to be one 
body, we are called to give encouragement. Encouragement is the act of giving 
support, comfort, confidence and hope to others in tough time to build them up. 
Those attitudes should be the basis for all of us in our relationship.

How do we apply this yearly theme at school? We teach our students to encourage 
one another through words, actions, and prayers. We speak life because our words 
have power. We show kindness to others, be tender-hearted, forgive one another 
as God in Christ has forgiven our sins, show care to others and also pray for each 
other are the example giving encouragement and build others up. 

It’s not difficult to build others up especially since we have been given the fruit of 
the Spirit through Jesus Christ. We are able to encourage each other up despite 
our own tough situations because we enter into everyday with a thankful heart and 
the presence of God. So, let’s us encourage one another and build each other up. 

Ms. Sistin Asri Ani
Vice Principal of Elementary

Therefore encourage 
one another and 

build each other up 
as just in fact you are 

doing

1 Thessalonians 5 : 11
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Ms Livia
Preschool Teacher

Ms. Lidya Agustina
Preschool Teacher

Ms. Happy Widyawati
Preschool Teacher

Ms. Tasya Aulia Ludwina
Preschool Teacher

ACADEMIC HIGHLIGHTS
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Kegiatan Hari Batik 
Siswa TK A dan TK B

Perayaaan hari Batik diadakan 
sebagai penghargaan 
terhadap warisan budaya 
nasional yang perlu 
dilestarikan. Siswa - siswi 
mengikuti berbagai aktivitas 
dan melihat cara pembuatan 
batik melalui video. Selain itu, 
siswa berpartisipasi dengan 
mengenakan baju Batik saat 
mengikuti aktivitas di sekolah.

Kegiatan Field Trip TK A Memperkenalkan Hobi 
Golf dan Memasak ke Graha Family

Siswa - siswi belajar untuk mengenal jenis - jenis hobi, diantaranya 
adalah olahraga dan memasak. Mereka mendapatkan pengalaman 
untuk bermain golf serta membuat pizza dengan bantuan dari para ahli. 
Siswa - siswi terlihat begitu antusias dalam mengikuti setiap kegiatan 
yang ada.

We Bring You the Joy of 
Learning Journey In...

Kegiatan Waterplay PG B

Bermain selalu menjadi sahabat terbaik anak-anak, terlebih lagi bermain 
air. Melalui kegiatan waterplay, siswa-siswi mendapatkan kesempatan 
untuk mengembangkan diri mereka di area motorik, bahasa dan sosial 
emosional. Siswa-siswi juga belajar cara menjaga kebersihan dan 
kesehatan badan dengan mengenali peralatan mandi, seperti shampoo 
dan soap. Penerapan nilai karakter juga dapat terlihat ketika siswa-siswi 
berani untuk mencoba kegiatan yang baru dan bergantian pada saat 
bermain dengan temannya dalam rangkaian kegiatan waterplay.

Serving God in the Classroom

Kegiatan membaca dan diskusi buku 
merupakan salah satu kegiatan professional 
development yang dilakukan oleh guru-guru 
preschool adalah membaca dan berdiskusi 
buku karangan Dr. Stephen J. Fayson yang 
berjudul “ Serving God in the Classroom”. 
Buku ini sarat dengan nilai-nilai Kristiani 
dan bagaimana seorang pendidik Kristiani 
mengaplikasikan nilai-nilai Alkitab dalam 
praktek belajar mengajar di kelas. Buku 
ini memuat 4 chapter yang menarik untuk 
didiskusikan yaitu: The need of Character 
in the classroom today, opportunities 

for Christian character in the classroom 
today, Hope as the foundation of christian 
character in the classroom, Growing our 
relational character in the classroom dan 
Godly character in teaching practice. Selain 
membaca dan berdiskusi, guru guru juga 
membuat refleksi singkat mengenai topik 
terkait dan saling membangun satu dengan 
yang lain. Teachers are learners too.

Preschool

Ms Ellen R.M.C.
Preschool Principal

Kegiatan Field Trip TK B ke Regency 21 

Untuk menunjang topik pembelajaran kami “All about me”. Kami mengadakan kegiatan diluar sekolah 
agar anak- anak mempunyai pengalaman yang dapat mereka rasakan dan mengenal berbagai 
macam hobi. Salah satu diantaranya adalah panjat tebing. Dalam kegiatan ini siswa berlatih untuk 
lebih berani dan juga mengasah motorik mereka. Kegiatan lainnya adalah senam aerobik serta juga 
melakukan kegiatan melukis. Dari kegiatan ini, siswa mempunyai pengalaman baru yaitu melukis 
menggunakan media payung yang terbuat dari kertas. Melalui kegiatan field trip ini, siswa juga dapat 
melihat bahwa setiap talenta, minat dan bakat masing-masing dari mereka berbeda-beda dan juga 
memiliki kreativitas yang berbeda sehingga dapat saling menghargai 
satu sama lain. 

WHAT’S ON
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INTERNATIONAL DAY

Siswa-siswi MSCS Elementary kelas 1-5 merayakan hari International Day. 
Hari Internasional itu dirayakan dengan melakukan beragam aktivitas, seperti 
membuat boneka multicultural oleh siswa kelas 1 dan aktivitas art and craft 
dengan tema India dan Australia oleh siswa kelas 3. Presentasi mengenai 
kebudayaan Negara asing oleh siswa kelas 4 kepada siswa kelas 2 dan aktivitas 
membuat burger/ sandwich yang dilakukan oleh siswa kelas 5. Mereka tidak 
hanya belajar membuat namun juga belajar tentang sejarah bagaimana 
ditemukannya burger/ sandwich. Dengan mempelajari kebudayaan sebuah 
Negara, kami berharap siswa-siswi dapat mengembangkan kemampuan 
mereka untuk berkomunikasi, berinteraksi, memiliki rasa toleransi dan mau 
menerima setiap individu yang berasal dari kebudayaan yang berbeda.

ACADEMIC HIGHLIGHTS

We Bring You the Joy of 
Learning Journey In...

Elementary
Gardening is Fun

Hari Selasa, 24 September 2019 koridor lantai 3 dipenuhi oleh siswa siswi kelas 
3. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan menanam di hari itu. 
MSCS mengundang GDM Organic untuk bekerja sama mengajarkan kepada 
siswa bagaimana pentingnya tumbuhan bagi manusia dan juga bagaimana 
cara menanam yang benar serta menggunakan media yang benar. Saat itu 
siswa siswi kelas 3 diajarkan cara menggunakan pupuk cair organic yang 
ramah lingkungan juga aman bagi manusia. Tujuan dari kegiatan ini bukan 
saja mengajarkan mereka tentang bagaimana cara menanam yang benar 
tapi mengajarkan pula bagaimana mereka bertanggung jawab memelihara 
tanaman hingga tanaman tersebut bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan 
sesuatu untuk mereka bisa manfaatkan.

Father’s Day

Father’s Day adalah sebuah 
moment yang selalu ditunggu 
- tunggu oleh orang tua dan 
siswa. Sebuah moment dimana 
siswa dan para ayah dapat 
berinteraksi dalam kegiatan yang 
telah dipersiapkan oleh sekolah.  
Salah satu orang tua siswa 
kelas 4 mengatakan bersyukur 
sekali bisa mengikuti kegiatan 
Father’s Day ini karena momen 
ini menjadi sebuah kesempatan 
baginya untuk dapat menemani 
anaknya mewarnai bersama 
dan mengenal teman-teman 
anak satu kelasnya, “Terima 
kasih MSCS atas momen yang 
berharga buat saya dan anak 
saya!”

Monday for Indonesia

Indonesia adalah negara yang 
kaya akan alam dan budayanya. 
Disisi lain, Indonesia juga 
memiliki anak-anak bangsa 
yang bersinar di dalam dan 
luar negeri. Melalui Monday 
for Indonesia siswa tidak hanya 
akan mempelajari tentang 
budaya bangsa, namun akan  
belajar mengerti bahwa anak 
Indonesia mampu berprestasi 
dan menghasilkan karya 
hebat di negeri orang. Mereka  
mengharumkan nama bangsa 
lewat berbagai bidang yakni 
bidang olah raga, film, otomotif, 
dan lainnya. Melalui Monday for 
Indonesia, diharapkan para siswa 
dapat terinspirasi untuk menjadi 
anak bangsa yang bersinar di 
kancah internasional. 

Ms Theisca
Elementary Teacher

Ms Palupi
Elementary Teacher

Ms Yane Cahyadi
Elementary Teacher

Ms Vina Abednego
Elementary Teacher
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Ms Janiarti Rini
Junior High Teacher

Bu Mariani
Junior High Teacher

Mr Martin
Junior High Teacher

Comunity Service: Sebuah Kunjungan Kasih

Tanggal 24 dan 25 Oktober 2019 menjadi sebuah hari yang tak 
terlupakan bagi siswa kelas 7 dan 8 ketika mereka melakukan 
kunjungan ke panti jompo. Panti jompo yang mereka kunjungi adalah 
Yayasan Pondok Kasih (Panti Werdha) yaitu Griya Usia Lanjut St. Yosef 
di Jalan Raya Jelindro dan Rumah Usiawan Panti Surya di Jemur 
Andayani. Selama di panti jompo, siswa kelas 7 & 8 dan opa - oma 
saling berbagi kasih. Seorang oma bercerita saat bersekolah membolos 
dan tidak kerjakan PR, kalau hujan bukunya dibasahin supaya tidak 
bisa belajar karena bukunya basah, akibatnya oma tidak naik kelas. Di 
akhir kesaksian oma berpesan agar anak-anak tidak meniru sikap oma. 
Ketika  memuji Tuhan opa-oma dengan semangat mengajak anak-anak 
bergoyang. Selain memuji Tuhan, anak-anak juga makan ice cream 
bersama opa-oma.  “Kenapa kalian hanya datang sebentar?”, itu kata 
salah satu oma yang menangis karena merasa ditinggal cucunya saat 
pulang. Semoga selanjutnya ada kunjungan lagi untuk saling melayani 
dan berbagi kasih. 

Bercocok Tanam 
Hidroponik

Siswa kelas 9 sangat antusias 
untuk belajar bercocok 
tanam tanaman Hidroponik. 
Siswa belajar bagaimana 
cara mengembangkan 
keterampilan menanam 
tanaman hidroponik Dan 
menyusun instalasi air 
utk tanaman hidroponik. 
Selanjutnya setiap kelompok 
harus selalu memantau 
perkembangan pertumbuhan 
tanaman sampai tiba waktu 
panen .

International Day

MSCS Junior High merayakan hari International Day dengan 
mempresentasikan beberapa Negara, seperti Indonesia, Filipina, 
India, Italia, Cina, Korea dan Jepang. Yang menarik adalah cara mereka 
untuk presentasi. Alih-alih presentasi di dalam kelas, siswa Junior High 
menggunakan kostum serta menyiapkan hidangan dari Negara yang 
mereka representasikan di koridor sekolah.

ACADEMIC HIGHLIGHTS

Marshill Ed 25

Membuat Alat Pendeteksi 
Gempa dan Alarm Penanda 
Banjir

Salah satu topik yang dipelajari siswa kelas 7 adalah tentang bencana alam. Pada 
kesempatan kali ini siswa kelas 7 diberikan permasalahan tentang bagaimana 
mengatasi bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan diharapkan proyek yang 
akan dibuat ini dapat menjawab permasalahan tersebut. 
Siswa kelas 7 dibagi dalam 4 kelompok di tiap kelas. 2 kelompok membuat alat 
pendeteksi gempa dan 2 kelompok membuat alarm penanda banjir. Semua 
siswa yang terlibat sangat antusias dalam mempersiapkan bahan-bahan dasar 
yang dibutuhkan untuk pembuatan alat ini. Siswa sangat bahagia dan bangga 
saat alat yang mereka rangkai berhasil. 90% dari setiap alat yang di rangkai 
oleh siswa berhasil berfungsi dengan baik. Harapannya proyek siswa kelas 7 
ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat, serta bisa 
membantu masyarakat sekitar khususnya bagi mereka yang tinggal di tempat 
yang berpotensi rawan terjadi banjir atau rawan terjadi gempa.

Ms. Diana
Junior High Teacher

We Bring You the Joy of 
Learning Journey In...

Junior High
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University Info Session 2019

One of MSCS’s compelling programs is the University Info Session. It’s an annual program in MSCS Senior 
High where a lot of universities, both local and abroad, were invited to visit our school to elaborate their 
programs to the students and parents, and this year’s occasion was held on 23 August 2019. This program is 
addressed to all students of MSCS Senior High as well as their parents with intentions of giving opportunity to 
gather information regarding students future  selected university. We feel blessed with this program since we 
can get all  information directly from the universities.

Cooking Workshop

Untuk membekali siswa-siswi dengan keterampilan memasak, MS Senior 
High mengundang Ottimmo International untuk menyelenggarakan cooking 
workshop. Mereka mengenalkan kepada siswa-siswi bagaimana membuat 
sushi. Melalui workshop ini diharapakan dapat memperkaya keterampilan 
siswa-siswi Senior High. 

International Day - Senior High

Berbeda dengan tahun seblumnya, tahun ini MSCS Senior High merayakan 
hari International Day dengan memperkenalkan beberapa bentuk permainan 
tradisional, seperti dakon, bentengan, gobak sodor, dll kepada para tamu 
undangan dari Jerman, Austria, Denmark, Thailand, Timor Leste dan Belanda. 
Sebagaimana tema tahun ini adalah “Let’s Celebrate Diversity”, event ini 
mengingatkan kita untuk dapat menerima perbedaan dan memahami betul 
bahwa setiap kita itu berharga.

Independence Day

Salah satu program menarik 
MSCS Senior High adalah I-Day 
bersama siswa Junior High & Senior 
High. Program ini merupakan 
bentuk pengenalan lingkungan 
pembelajaran di MSCS Senior High yang ditujukan khusus kepada para siswa 
MSCS Junior High grade 8 dan grade 9. I-Day (Indonesia Independence Day) 
diadakan selain untuk memperingati hari jadi Indonesia yang ke-74  juga 
untuk menghadirkan program pembelajaran yang ada di MSCS Senior High, 
seperti Foreign Language, Biology, Geography hingga Art yang dapat diikuti 
oleh siswa Junior High. Adapula sesi inspirasi yang menghadirkan Alumni 
siswa MSCS Senior High untuk sharing pengalaman & teladan bagaimana 
remaja dapat mengenali potensi diri.

Short Movie 
Youthcon 2019

Keikutsertaan kompetisi 
short movie memberikan 
kesempatan siswa-siswi 
untuk menggali kreativitas 
dalam sebuah cerita.  
Kompetisi ini bertujuan untuk 
memunculkan ide-ide baru 
yang dapat memberikan 
dampak positif. Tema yang 
diusung untuk pembuatan 
short movie ini adalah 
“Future”.

Natasha Angelica
Grade 12 Student

Ms Anneke Setia Dewi
Senior High Teacher

Ms Ruth
Damayanti Ginting
Senior High Teacher

Mr. FX Banu Resiyawan
Senior High Teacher

Sharon Natasya 
Kusmanto
Grade 11 Student

ACADEMIC HIGHLIGHTS

We Bring You the Joy of 
Learning Journey In...

Senior High
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”
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GROWING IN FAITH

KOMUNITAS PARENTS DIOR
Berdoa dan bersatu hati dalam satu visi dan misi yang sama untuk 

siswa, guru serta sekolah MSCS, telah menjadi sebuah komitmen 
sederhana yang terus dilakukan oleh sekelompok orang tua yang rindu melihat 
bagaimana anak-anak mereka bertumbuh dalam karakter dan nilai-nilai Kristus 
serta berpretasi saat anak-anak mereka menuntut ilmu di sekolah.

Terima kasih telah menjadi bagian dari 
komunitas Parents Dior MSCS, kami para guru 
staff merasakan dukungan yang besar saat 
doa-doa yang dipanjatkan saat kami sedang 
mendedikasikan hidup kami untuk melayani 
dan menjadi alat Tuhan untuk siswa siswi di 
sekolah MSCS . 
Mari bergabung di Parents Dior pada setiap 
hari Jumat pukul 08.15 – 09.15 dan rasakan 
hadirat Tuhan serta keakraban para orang tua 
dari level Preschool hingga Senior High dalam 
sharing dan doa bersama. 

Bagi beberapa orang tua, Parents Dior bukan hanya menjadi komunitas rohani bagi 
orang tua MSCS, namun berikut adalah pendapat orang tua tentang Parents Dior – 
Menara Doa Sekolah:

Ms Dona Julita
School Pastor

Selama mengikuti parents Dior, saya jadi lebih banyak dikuatkan dengan 
sharing2 tentang anak dari parents lainnya dan tentu jadi lebih makin yakin 
menyekolahkan anak2 saya Di MSCS 

Lewat Parents Dior kami bisa terlibat mendukung MSCS melalui doa 

Dengan mengikuti parents dior, lebih meningkatkan keaktifan berdoa 
sebagai orang tua. 

Sandra Hendarko, orangtua Fitzgerald KG A & Richelle PG B

Billy Bun, orangtua Xinci Bun Grade 8, Ayci Bun Grade 6, Yunci Bun

Christien Natalia, orang tua dari Joshua Grade 5 & Joseph Grade 2
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PARENTING TIPS

STRATEGI PENGASUHAN 
POSITIF PADA REMAJA

Ms Lasmaida
SSS Coordinator

Pola pengasuhan pada usia anak-anak memiliki signifikansi 
perbedaan pada usia remaja. Perubahan yang tampak 

mendasar adalah intensitas waktu yang digunakan dalam 
berinteraksi. Ketika remaja kebanyakan waktu mereka sudah 
tersita dengan rekan sebaya dan berbagai kegiatan yang 
melibatkan privacy mereka. Ada kebutuhan yang cukup 
tinggi untuk menggunakan waktu bagi diri mereka sendiri. 
Mereka menikmati “kesendirian” mereka dengan melakukan 
berbagai kegiatan yang lebih banyak mengaktifkan dunia maya. 
Mereka tidak suka waktu mereka untuk me time terganggu 
oleh hal-hal yang bersifat menginterupsi mereka dari “dunia” 
mereka. Umumnya mereka menggunakan waktu dalam bentuk 
mendengarkan lagu, chat dengan teman, atau mengerjakan 
tugas-tugas. Masa remaja ini merupakan suatu periode yang 
“menantang” bagi para orang tua. Karena keterbatasan 
waktu orang tua untuk berinteraksi dengan anak-anaknya 
yang sudah menginjak remaja, maka perlu memanfaatkan 
setiap kebersamaan dengan mereka menjadi sesuatu yang 
menyenangkan.

Beberapa hal yang sebaiknya orang tua lakukan agar dapat 
menikmati kebersamaan dengan anak- anaknya yang sudah 
menginjak remaja, yaitu:

Berikan kesempatan pada mereka untuk melihat sisi fun 
(menyenangkan) dari orang tua. Tunjukkan ketertarikan orang 
tua terhadap hal-hal yang diminati remaja. Ceritakan hal-hal 
yang menyenangkan dari sisi pekerjaan orang tua. Ajak anak 
melihat orang tua sebagai figur seseorang yang memiliki 
banyak hal-hal menarik untuk diceritakan, jangan selalu 
menekankan pada figur orang tua.

Kembangkan hal-hal yang diminati bersama, misal hobi yang 
sama,ketertarikan pada kegiatan yang sama (pelayanan di 
gereja atau kepemimpinan dalam organisasi). Walaupun 
mungkin tidak menemukan bidang yang sama diminati, 
sebaiknya tunjukan ketertarikan pada bidang yang disukai 
remaja.

Ijinkan mereka memiliki “ruang” untuk diri mereka sendiri.
Jangan tersinggung bila remaja menunjukkan sikap menarik 
diri dari orang tua, atau cenderung memprioritaskan 
teman sebayanya. Seperti orang dewasa, para remaja juga 
membutuhkan privacy mereka.

Hal yang paling perlu dibangun pada remaja adalah 
mendukung pembentukan kepercayaan diri mereka.
Dengan demikian, mereka tidak mudah terpengaruh dampak 
negatif dan mampu menghargai kehidupan yang dimilikinya. 
Karena itu memberikan pujian dan penghargaan pada remaja 
merupakan hal yang penting untuk membangun keberhargaan diri 
yang positif.

Sumber : Positive Parenting Strategies for the Teenage Years, Copyright © 2011 LifeCare®, 
Inc. All rights reserved.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan keberhargaan diri remaja, yaitu:

Memberikan perhatian namun dengan tetap menghargai 
privacy remaja

Memberikan banyak pujian namun pastikan itu tulus

Menghadari berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah

Hargai hal-hal yang menjadi sumber kepedulian remaja 
(misal masalah pertemanan, nilai sekolah, sikap sahabat)

Berikan dorongan untuk anak mengembangkan potensi 
dan kemampuannya sesuai dengan bidang yang diminat-
inya.

Hindari meledek atau membuat lelucon yang berpotensi 
remaja merasa diremehkan.
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SERVING CULTURE

A HEART FOR A MISSION
Salatiga Mission Trip

Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: 
Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami 
memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi 

Engkau minum?

Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, 
dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang 

dan kami memberi Engkau pakaian?

Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam 
penjara dan kami mengunjungi Engkau?

Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu 
lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling 

hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.

Matius 25: 37-40

Pertama tama saya ingin mengapresiasi seluruh siswa siswi kelas 9 dan seluruh tim 
fasilitator atas setiap pengorbanan waktu, pemikiran, tenaga dan material telah 
dilakukan dalam melaksanakan mission trip 2019-2020. 
Saya percaya bagi masing masing individu, Mission trip ini bukan hanya menyisakan 
sebuah kenangan, namun juga “a life changing experience”, sebuah pengalaman yang 
mengajarkan indahnya berbagi hidup dan melayani. Mungkin segala sesuatu yang kita 
lakukan tidak mendapatkan balasan dari sekitar kita, namun satu hal yang pasti firman 
Tuhan didalam Matius 25 menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan 
sekecil apapun itu, jika kita melakukannya dengan ketulusan hati itu sama seperti kita 
telah melakukannya untuk Tuhan. 

Ms. Natalia
Junior High Principal

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu 
dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa 

dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak 
sia-sia.

1 Korintus 15:58
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Make a Difference
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Selama lima hari mengikuti program Mission Trip di Salatiga, saya diberi kesempatan 
untuk melayani sebuah sekolah bersama dengan teman-teman saya. Hati saya terasa 
penuh ketika melihat wajah anak-anak di sana. Aktivitas yang saya lakukan bersama 
dengan mereka juga menyentuh hati saya. Bermain dan berbicara dengan mereka 
membuat saya merasa sukacita. Meskipun mereka baru saja mengenal saya, tetapi 
mereka mau berbagi cerita tentang kehidupan hingga masalah mereka. Jika saya 
diberikan kesempatan, I’ll do it all dues again. Seeing their little smiles make it so 
worth it.

Selama Mission Trip, saya ditugaskan untuk melayani di SDN Mangunsari 6, Salatiga. 
Dari pelayanan ini, saya mendapatkan banyak sekali hal baru yang sangat berkesan. 
Saya merasa sangat diberkati dan beruntung karena dapat bertemu dengan anak-anak 
di SDN Mangunsari 6. Mereka telah memberikan kepada saya salah satu pengalaman 
terindah dalam hidup ini. Anak-anak disana dapat menularkan kebahagiaan kepada saya 
meskipun mereka berasal dari keluarga yang kurang memberikan kasih sayang kepada 
mereka, namun mereka semua sangat ramah, seru dan bertalenta. Saya sangat menikmati 
4 hari pelayanan saya. Saking berkesannya mereka, saya sampai meneteskan air mata 
ketika harus berpisah dengan mereka. Dari Mission Trip ini, saya telah belajar untuk 
menyebarkan kasih kepada orang-orang disekitar saya dan bersyukur dengan semua 
yang telah saya miliki karena Tuhan memang sudah merencanakan yang terbaik bagi 
saya.

Selama Mission Trip, saya dan teman-teman saya melakukan pelayanan di Sekolah Luar 
Biasa (SLB) di Salatiga. Bagi saya, ini adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan. 
Selama empat hari  itu, saya bisa bertemu dengan anak-anak dari SLB. Meskipun saya 
melihat sebelumnya  di media sosial, menjadi sangat berbeda ketika bertemu secara 
langsung dengan mereka. Saya percaya bahwa kami juga telah memberikan pengalaman 
yang tidak terlupakan bagi mereka. Dari Mission Trip, saya bisa belajar untuk memberkati 
orang lain.

Pengalaman saya melayani di SMP Kristen Salatiga, saya merasa senang dan ingin 
kembali lagi karena saya bangga bisa berbagi ilmu dengan murid-murid SMP Kristen 
tentang hal-hal baru yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Saya juga 
berteman dengan banyak anak di SMP Kristen dan bersama-sama membuat banyak 
kenangan yang tak terlupakan, baik bagi teman-teman saya dari MSCS maupun dengan 
teman-teman baru saya. Saya berharap untuk bisa kembali lagi ke Salatiga.

Angeline Bianca | Grade 9

Daphne Cheryl M. | Grade 9

Samuel Fonnardy | Grade 9

Dave Nathaniel | Grade 9

Student’s Voice

I’m blessed because...

SERVING CULTURE
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MEMBERI YANG TERBAIK
Elementary Community Service

Berawal dari keinginan untuk mewujudkan Social Project dalam 
pelajaran Character Building, siswa-siswi Grade 4 mengadakan 

kunjungan ke panti asuhan Matahari Terbit. Kunjungan tersebut 
diadakan pada tanggal 10 September 2019 yang lalu. Proses 
persiapannya sudah dilakukan sejak 3 minggu sebelumnya, demi 
memberikan yang terbaik bagi anak-anak panti.

Di minggu yang pertama siswa-siswi melakukan brainstorming 
bersama untuk menentukan pelayanan seperti apa yang akan 
mereka lakukan di panti. Kelas Tabitha memutuskan untuk bermain 
drama, kelas Lois memimpin games sedangkan kelas Jemima 
memimpin pujian dan penyembahan.  Khusus untuk kelas Miriam, 
sebagian mengadakan Magic Show, sebagian lagi menyajikan 
sandwich serta susu untuk anak-anak panti. Tak lupa ada juga 
Bianca dari kelas Tabitha yang menyampaikan story telling tentang 
Zakheus. Setelah mengetahui pembagian tugasnya, siswa-siswi pun 
berlatih dengan sungguh-sungguh dan menyiapkan segala sesuatu 
yang diperlukan. 

Proses persiapan Social project ini tidak selalu berjalan mulus. 
Terkadang dalam proses latihan, terjadi konflik antar anggota 
kelas, biasanya saat ada perbedaan pendapat atau ada yang 
terlalu dominan. Namun puji Tuhan kami dapat melalui semuanya 
dengan baik. Justru dari konflik tersebut siswa-siswi belajar untuk 
menyelesaikan masalah. Mereka juga belajar untuk berorganisasi 
dan bekerja sama dengan teman sekelas. Bukankah soft skill seperti 
itu yang sangat dibutuhkan siswa-siswi di dunia kerja nanti?

Kami sungguh bersyukur boleh berkesempatan untuk mengunjungi 
panti Asuhan Matahari terbit dan jadi berkat di sana. Semoga akan 
ada lebih banyak kesempatan serupa sehingga siswa-siswi MSCS 
dapat terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih dan Tuhan 
memberkati.

Ms Diana
Elementary Teacher

SERVING CULTURE
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Pengembangan kemampuan 
motorik anak-anak adalah salah 

satu komponen penting yang perlu 
diberikan melalui aktivitas di sekolah. 
Salah satu cara untuk mengembangkan 
kemampuan motorik anak-anak 
adalah melalui aktivitas sensory play. 
Sensory play dapat diartikan sebagai 
permainan indrawi adalah permainan 
yang merangsang anak mengeksplorasi 
fungsi pancaindra. Rasa antusias siswa 
terlihat saat bermain pada sudut-
sudut yang telah disediakan. Aktivitas 
bermain merupakan salah satu hal yang 
menyenangkan untuk anak-anak.

Pada sudut kedua, siswa menghias 
gantungan berbentuk huruf inisial nama 
siswa dengan menggunakan pom-po. 
Pada sudut terakhir,  siswa mewarnai mie 
dengan menggunakan kuas dan cat air.

Aktivitas sensory play yang dilakukan 
dapat memberikan manfaat bagi para 
siswa, salah satunya dapat meningkatkan 
kemampuan motorik kasar, 
keseimbangan tubuh dan motorik halus 
yang diperlukan untuk mendukung 
aktivitas menulis. Selain itu, permainan 
sensori juga dapat meningkatkan rasa 
ingin tahu siswa dengan mengeksplorasi 
benda yang mereka lihat.

Demikian pentingnya Sensory Play bagi 
kemampuan motorik halus, motorik 
kasar serta keseimbangan tubuh saat 
anak mulai belajar menulis. Alangkah 
baiknya para orang tua juga dapat 
melakukan Sensory Play di rumah 
Bersama anak-anak Anda.

SENSORY PLAY ACTIVITY

Aktivitas sensory play kali ini dibagi 
menjadi 3 sudut. Di sudut pertama, 
siswa belajar mengelompokkan warna 
melalui aktivitas mengambil bola plastik 
di dalam bak air dengan menggunakan 
sendok. Kemudian berjalan sesuai warna 
garis (maze) dan memasukkan bola ke 
dalam kotak warna yang sesuai. 

Ms. Christine Maryonita
SEP Teacher

“
”

The senses, being 
explorers of the 

world, open the way 
to knowledge. Our 

apparatus for educating 
the senses offers the 

child a key to guide his 
explorations of the world

◆

Dr. Maria Montessori

Play gives children a chance 
to practice what they are 

learning.

– Fred Rogers -

SPECIAL EDUCATION PROGRAM
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KID’S PAGE

Ms Tasia
Preschool Teacher
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Coloring Activity

KID’S PAGE
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KID’S PAGE
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PRESCHOOL

Alexandra
KG A

Elaine
PG B

Minka
KG B

Helena
PG A

My Body and Stages of Growth

Student made a picture of adults and child by tracing, cutting, 
pasting, drawing and coloring. She also did smash art using 
paint and cling wrap to make colorful background.

At the Farm

Student made a farm diorama by doing fingerpainting, 
crumple and paste paper crepe on pictures.

Living and Non Living Things

Student made birds picture by drawing, coloring, cutting 
and pasting. They attached kind of materials on bird’s tail as 
they learned about textures. They also made the textured 
background by using salt to draw on the construction paper.

At the Farm (Baby 
Animals)

Student made a 
big farm picture by 
coloring, painting, 
and stamping on the 
pictures. She also 
attached the picture 
cutouts and string 
ribbon in a paper 
strip.

ART GALLERY
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ELEMENTARY

Nicole Victoria
Grade 4

Judah Faith
Grade 6

Annette Josephine
Grade 5

Gabrielle Alice
Grade 1

Axel Mackenzie
Grade 3

Angelica Crystal
Grade 2

Students are able 
to master the dark 
to bright shading 

technique using 
pencil media.

Students are 
recycling used 

newspaper 
becoming an 

artwork.

Students made a 3D 
artwork by using paper 

and water color

Students 
are able to 
make various 
patterns: lines, 
space, colors, 
and coloring 
with one color 
gradation 
technique.

Students are 
able to make 
a 3D artwork 
and mention 
the difference 
between 2D 
& 3D on their 
artwork.

The 2nd grade students 
made a cube with facial 
expression.

ART GALLERY
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JUNIOR HIGH

Making Collage
Cutting 
Board 
Painting

Painting on Acrylic Media 
using Dry Technique

Ivanna Faye
Grade 9

Vanessa Eleanor
Grade 7

Valerie Nelson
Grade 8

ART GALLERY
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SENIOR HIGH

Oil Painting On Canvas; 
Learning to Express 
One-Self Through 
Impressionism.

Ferrel Timothy
Grade 11

Gabriella Deandra
Grade 12

Clement Raphael
Grade 10

A Play of Light and ShadowE-Film Poster Making

ART GALLERY



@mscschoolwww.mscs.sch.id 23

TIM PASKIBRA MSCS
Mulai tahun ajaran ini, MSCS Elementary membentuk tim 

Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera). Tim ini lahir dari 
kerinduan MSCS untuk memiliki tim Paskibra yang solid dan 
terlatih. Paskibra juga menjadi wadah yang baik untuk dapat 
menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri siswa/i MSCS. 
Setiap anak yang terpilih menjadi Paskibra, akan memperoleh 
kesempatan untuk menjadi seorang pengibar bendera, 
pemimpin upacara, maupun pemimpin barisan, tentu ini akan 
menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka.  Selain untuk 
melatih dan meningkatkan kedisiplinan, anggota Paskibra juga 
diharapkan dapat menjadi teladan bagi teman-temannya.

Menurut saya, tim paskibra telah mengembangkan kemampuan 
baris berbaris saya. Saya sangat senang karena telah belajar 
lebih disiplin dan saya bisa menunjukan rasa nasionalisme 
dan cinta tanah air saya. Di tim paskibra, kita belajar fancy drill 
dan belajar untuk mendengarkan instruksi terlebih dahulu. 
Saya sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari tim Paskibra 
Elementary 2019.

Saya merasa senang menjadi bagian dari tim paskibra, saya 
belajar untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab dan 
menjadikan saya perempuan yang tidak hanya kuat fisiknya 
tetapi juga mentalnya.

Sejak saya mengikuti tim paskibra, saya mempunyai kemampuan 
baris berbaris dan kedisiplinan lebih meningkat, Saya belajar 
bagaimana kerja sama dengan baik untuk membentuk 
kekompakan satu dengan yang lainnya, lebih memperhatikan 
instruksi, belajar bahwa mencintai tanah air itu penting, karena 
para pahlawan telah berkorban untuk kita semua. Di tim 
paskibra dilatih oleh Pak Guru Richard. Dia adalah sosok yang 
disiplin dan sangat baik. Dia tahu bahwa kita perlu lebih banyak 
latihan. Saya senang sekali menjadi tim paskibra. Saya sangat 
bersyukur dapat dipilih menjadi tim anggota paskibra elem 2019

Kaitlyn | Grade 6

Fiona | Grade 6

Sarah Mulia | Grade 6

Testimonial

Mr Richard
Elementary Teacher

STUDENTS LEADERSHIP
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DIUJI, DIBENTUK UNTUK 
MELAYANI

Menjadi Seorang Pemimpin

Setiap tahun, kegiatan LDKS diadakan oleh sekolah. Apa itu LDKS? LDKS merupakan 
singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. LDKS ini diikuti oleh calon-calon OSIS 

yang sudah mengikuti proses audisi terlebih dahulu. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 
20 – 21 September 2019.

So, kita dengarkan apa pendapat teman-teman calon pemimpin OSIS saat mereka mengikuti LDKS 2019:

Demikianlah kegiatan LDKS bukan hanya mempersiapkan  calon-calon pemimpin OSIS 
untuk belajar berbagai macam hal tentang bagaimana cara OSIS berkolaboarasi dalam 
event sekolah namun juga mempersiapkan setiap calon pemimpin menjadi pemimpin yang 
takut akan Tuhan . LDKS tidak hanya berisi sesi pembekalan saja, namun terdapat banyak 
fun games yang dilakukan, dengan tujuan untuk menumbuhkan keterampilan berorganisasi,  
menguji dan menggali kemampuan kepemimpinan yang ada di dalam setiap peserta. 

Timotius Imanuel Santosa
Grade 9

Kelly Eugenia 
Grade 9

PhotographerWriter

G
ra

de
 8

G
ra

de
 8

Pada saat LDKS, saya merasa senang karena di sana tidak hanya belajar 
melalui sesi-sesi nya, tetapi saya juga  belajar melalui games dan aktivitas. 
Saya juga belajar tentang leadership. Sebagai seorang pemimpin, kita 
diajarkan untuk melayani dengan segenap hati walaupun kita sendiri 
adalah seorang pemimpin OSIS. 

Bryan D.K.

Saat LDKS, saya agak tidak enak badan. Walaupun sakit, saya merasa 
senang dan saya belajar banyak hal. Contohnya, mengenai kepemimpinan 
dan kerjasama. Pelajaran ini sangat membantu saya untuk menyelesaikan 
masalah saat kerja kelompok.

A.V. Jessica

STUDENTS LEADERSHIP
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SKILLS FOR LIFE!
Leadership in Internship :

Hal menantang untuk siswa MSCS Senior High adalah bagaimana bekal selama 
belajar di MSCS dapat diterapkan di dunia kerja sesungguhnya dan menerapkan 

leadership di lingkungan baru. Program magang (internship) adalah salah satu jalannya.

Internship adalah salah satu program yang dimiliki MSCS Senior High yang sudah 
berjalan sejak meluluskan angkatan pertama tahun 2018. Program ini adalah program 
yang secara khusus dipersiapkan untuk memberikan kesempatan para siswa – secara 
khusus siswa kelas 12 – yang telah menyelesaikan studinya hingga kelas 12 untuk 
menerapkan Christian leadership, knowledge, & skill  di dunia kerja sesungguhnya. 
Dunia kerja yang dituju adalah institusi atau perusahaan yang secara professional 
memiliki karyawan professional di bidangnya dengan berbagai macam latar belakang.

Di situlah para siswa mendapat tantangan untuk belajar menerapkan Christian 
leadership, knowledge, & skill bersama dengan orang-orang professional yang bekerja 
di institusi atau perusahaan tersebut. Melalui internship para siswa juga didorong 
untuk mampu bersosialisasi & belajar menjadi problem solver di tempat kerja melalui 
berbagai environment adjustment. Diperlukan leadership yang baik untuk memecahkan 
permasalahan yang muncul dari diri siswa ataupun lingkungan tempat bekerja. Bukan 
hanya sebatas leadership saja, tetapi diperlukan true Christian leadership yang dapat 
memberikan manfaat dan pengaruh di tempat para siswa bekerja.

Kerendahan hati, kesabaran, kedisiplinan, kepatuhan, tekad & ketekunan yang dibalut 
dengan kasih adalah true characters in Christian leadership yang harus dilibatkan setiap 
menangani permasalahan yang muncul di tempat kerja. Selain itu, program internship 
juga memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh skill & knowledge langsung 
dari tempat mereka magang. Hal ini diharapkan dapat memperkaya skill & knowledge 
siswa-siswi MS Senior High sebagai nilai plus yang akan bermanfaat di kemudian hari. 

Sejak meluluskan angkatan pertama di tahun 2018, MSCS Senior High sudah menjalin 
kerja sama dengan beberapa instansi & perusahaan untuk pelaksanaan program 
magang; seperti Gereja Mawar Sharon, Jawa Pos, YSKB, Amega Crown Residence, 
Libreria Eatery, Monopole Lab Coffee, Toyota, dan beberapa tempat lainnya. Sebelum 
pelaksanaan magang setiap siswa akan mendapat pembekalan selama 3 hari sebelum 
memasuki tempat di mana siswa-siswi magang. Pembekalan ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan siswa-siswi masuk di lingkungan dunia kerja yang sebenarnya. Selain 
itu, siswa-siswi akan mendapatkan kelas tambahan tentang bagaimana membuat aplikasi 
beserta C.V. yang baik.  Setelah itu, tahap selanjutnya adalah test wawancara. Hal ini 
dimaksudkan untuk menentukan kelayakan siswa-siswi mengikuti program magang. 

Mr. FX Banu Resiyawan
Senior High Teacher

Leadership in internship 
enriches senior high 

student’s skill & knowledge. 

STUDENTS LEADERSHIP
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Thank You Note A New Perspective On #CrazyRichSurabayan

Penulis : Judith Tirza
Rating : 4.33 / 5.00
Kategori : Fiksi

This book is nice! I like this book. Buku ini menceritakan tentang seorang guru yang memiliki 
murid-murid yang memiliki kepribadian berbeda-beda. Setiap anak-anak itu diciptakan unik oleh 
Tuhan. Banyak sekali cerita-cerita lucu yang ada di dalam buku ini. Rasa sukacita, terharu, bahkan 
kekonyolan anak-anak yang membuat saya tidak bisa berhenti membaca buku ini.
Saya pernah menjadi guru sekolah minggu dan ketika saya membaca buku ini, saya seperti 
mengenang masa lalu. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang guru seperti Judith Tirza 
(penulis). Walaupun mungkin tidak setiap hari, namun saya menikmati momen bersama anak-
anak. Sebagai seorang guru, kita ternyata tidak hanya mengajar tetapi juga dapat belajar banyak 
dari anak-anak. So, buku ini sangat recommended!

Jokowi : Dari Rakyat dan 
Tetap Merakyat

Penulis : West Angga Tijaniy
Rating : 3.5 / 5.00
Kategori: Non Fiksi, Biografi

Menurut saya buku ini menarik 
dan mengajarkan banyak hal dan 
memberikan banyak sudut pandang. 
Dari sudut pandang  para menteri, 
orang tersayang dan warga. Saya 
menyukai buku ini karena saya bisa 
mengerti secara menyeluruh tentang 
presiden kita Joko Widodo, menurut 
saya buku ini sangat bagus untuk 
dibaca.
Lewat buku ini penulis juga 
menjelaskan tentang kegiatan yang 
dilakukan oleh Presiden kita Joko 
Widodo, bahkan lewat buku ini saya 
sangat merekomendasikan kepada 
para siswa agar bisa dijadikan 
inspirasi. Let’s Read!

Orang-orang Biasa 
(Ordinary People)

Penulis : Andrea Hirata
Rating : 4.20 / 5.00 
Kategori : Fiksi

Buku OOB (Orang-orang Biasa) ini 
adalah karya ke-11 Andrea Hirata. 
True story nya, Andrea menulis novel 
ini karena dia kecewa telah gagal 
memperjuangkan seorang anak 
yang miskin namun pintar untuk 
masuk Fakultas Kedokteran disalah 
satu Universitas di Bengkulu, dimana 
anak tersebut telah diterima namun 
tidak dapat kuliah karena anak itu 
tidak mampu membayar uang muka 
perkuliahan.
Seperti karya-karya sebelumnya, 
Andrea mampu mengemas novelnya 
dengan nilai-nilai kearifan lokal, 
isu-isu sosial terkini dengan bahasa 
yang sederhana, termasuk kentalnya 
penulisan melayu yang menjadi ciri 
khas Andrea Hirata. 
Bagi kamu yang suka buku-buku 
per-detektifan ataupun yang suka 
dengan tema persahabatan, buku ini 
recommended!

Ms. Jong Soek Sie
CRD Staff

Jason Caleb
Grade 8

Ms. Dinovita
Librarian MSCS

BOOKS YOU SHOULD READ
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MOVIE REVIEW

Tahun Rilis : 2015
Genre : Drama, Family Stories, Christianity
Sutradara : Alejandro Gomez
Rating IMDb : 7.4/10

Buat kalian para pecinta film dengan tema keluarga, Film “Little Boy” bisa menjadi salah 
satu pilihan yang bagus untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Film ini dikemas 
secara ringan namun sarat dengan makna lho. Film yang disutradarai Alejandro Gomez ini, 
mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Pepper Busbee (Jakob Salvati) yang 
memiliki keterbatasan fisik. Pepper bertubuh lebih mungil dari anak-anak seusianya, dan ini 
yang membuat Pepper di-bully oleh teman-temannya. Beruntung, Pepper memiliki keluarga 
yang baik, terkhususnya James Busbee (Michael Rapaport) yang selalu memberi semangat 
kepada putra nya. Hari demi hari berlalu hingga James menerima undangan wajib militer yang 
membuatnya harus terpisah dari Pepper. Lewat film ini, kita akan melihat bagaimana iman dan 
pengharapan adalah sesuatu yang indah untuk dimiliki. Film ini memiliki cerita yang ringan 
sehingga anak-anak pun dapat menikmati setiap alur cerita, namun tetap perlu didampingi 
oleh orang tua yah!

Tahun Penayangan : 2019
Genre : Musical, Gospel, True Story
Sutradara: Sydney Pollack, Alan Elliott
Rating IMDb : 7,6/10

Mengambil setting waktu 1972 di sebuah gereja “New’s Temple Missionary Babtist Church” 
yang menceritakan tentang seorang penyanyi gereja yang bernama Aretha Franklin. 
Sebelumnya, Aretha Franklin adalah seorang non-religious singer yang sangat ternama. 
Bahkan pada saat itu dijuluki sebagai “The Queen of Soul” (Ratu musik Jazz-Soul). Pada 
akhirnya, Aretha terlibat dalam pembuatan sebuah single rekaman bergenre musik gospel 
pertama “Amazing Grace”.
Kalau kalian melihat trailer singkatnya di Youtube, kalian pasti merasa feel film ini sangat 
vintage, bisa dirasakan dari piksel gambarnya yang tidak terlalu jernih seperti film-film 
kebanyakan, karena ternyata film ini sejatinya dibuat pada tahun 1972!
“Kenapa baru tayang sekarang?”Jawabannya adalah “karena beberapa alasan” salah satunya 
adalah terkendala teknis. Beruntungnya proyek film ini dilanjutkan pada tahun 2019 dengan 
menggabungkan teknik yang lebih modern. Over all, semuanya masih enak dilihat. Bagi saya, 
film ini  memiliki keunikan tersendiri, dimana proses pembuatan filmnya yang “melompat” jauh 
dari tahun awal pembuatan hingga tahun rilisnya. Jadi jangan kaget kalau kalian melihat Mick 
Jagger (Vokalis Rolling Stones) Hadir dengan wajah mudanya.
Untuk film ini kalian bisa merasakan atmosfer perkembangan kelompok Kristen di Amerika 
Serikat pada waktu itu, sungguh sangat berbeda sekali, dimana pada saat itu gerakan 
misionaris sedang sangat giat berkembang. Film ini recommended sekali! 

Mr Danny
Librarian MSCS

LITTLE BOY

AMAZING GRACE

Iman Percaya Besar di Tubuh si Kecil

Aretha Franklin
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ACHIEVEMENTS

Saya les (Bahasa Mandarin) dari TK B sampai sekarang. Saya merasa tenang saat mengikuti 
lomba sampai akhirnya saya menang, saya senang sekali menang.
Pesan saya adalah terus belajar, jangan mengeluh untuk belajar dan kalau kalian melakukan 
ini, kalian akan dapat kepercayaan dan kalian akan mewakili sekolah.

Perjuangan saya untuk mencapai prestasi ini tentu bukan hal yang mudah karena saya harus 
banyak latihan soal-soal. Terkadang saya merasa tidak bisa mengerjakan soal lombanya, 
tetapi jika saya bisa tenag saat mengerjakan soal lomba serta banyak berdoa, saya akhirnya 
bisa menang. Saya ingin berterima kasih pada guru-guru dan juga teman-teman yang 
selalu mendukung saya sampai sekarang. Untuk teman-teman sekalian kalau kalian memiliki 
passion dalam suatu hal, jangan patah semangat ketika mengalami kegagalan. Teruslah 
berusaha dan berdoa, Tuhan pasti memberikan kemenangan!

In my opinion, Mathematics is fun and challenging. I love solving problems and brainstorming 
solutions. Spending an hour in Math is like my daily routine. Joining Mathematic competition 
is not only about winning, it is about measuring how well you’ve mastered the knowledge. 
Sometimes I feel like giving up, if there is no enough time to do the competition test so I 
started to pray to God. Therefore, I am really so grateful for everyone who believes in me and 
supports me. An encouragement for my friend is finding your passion, never giving up and 
praying to God and don’t lose hope!

Richie Yang Wijaya
Grade 3

PPPK Petra Mandarin Dictation Competition
for Elementary - 3rd winner

Evelyn Lianto
Grade 9

Australian Mathematics Competition - 5th winner

Stella Ling Raharjo
Grade 8

Fisabilillah Olympiad of Math and Science 2019 - 1st Winner

ELEMENTARY

JUNIOR HIGH
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ACHIEVEMENTS

Art selalu menarik bagi saya. Pada tanggal 12 September 2019 lalu saya mengikuti 
kompetisi Informatics Creative Festival 2019 yang mengusung tema Indonesian Super Hero 
Character. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Universitas Surabaya. Ada dua kategori yang 
dikompetisikan, yaitu kategori junior dan kategori senior. Saya mengikuti kompetisi kategori 
senior. Saya berpikir kategori senior adalah untuk level siswa senior high. Ternyata kategori 
senior adalah untuk level mahasiswa... Ternyata saya salah mendaftar! Saya gugup karena 
harus berkompetisi dengan mahasiswa. Tapi saya bisa atasi dengan berfokus pada apa 
yang saya kerjakan dan melupakan kegugupan saya yang tidak penting. Dari kompetisi itu, 
hasilnya cukup menggembirakan buat saya. Panitia menetapkan saya sebagai runner-up. 
Meskipun pada akhirnya nama saya tidak disebut sebagai juara, tapi saya merasa bangga 
bisa berkompetisi di kategori senior dan berfoto bersama dengan para runner-up di level 
mahasiswa. Kalah kadang kalah memang menyakitkan, tapi saya selalu ingat; kalah adalah 
awal sebuah kesuksesan.

Sacrificing lunch times, rewriting the whole paper 5 times, and submitting the paper a few 
hours before the deadline were some things I had to do prior winning the national UTAS 
competition. The paper was about why people should care about the loss of Indonesian 
biodiversity in certain areas. Passing the preliminaries came to me as a shock and I only had 
a day to work on the presentation. Contestants were tough, but thankfully I won second 
place. From this, I learned to be passionate about everything I write and always use these 
opportunities to deliver positive messages.

Joining a competition is one of the most exciting experiences to get in Senior High School. 
I can meet new friends with the same passion from different schools. I joined Erlangga’s 
English Competition and it was awesome! With only 1 week preparation, I got the 5th place 
of 64 participants from East Java. Of course, I already practiced for hours!  I had never done 
any speech competitions before this one. With my first experience and maximum effort, I 
can still achieve something big. So, never getting afraid of joining any competitions; you can 
meet new friends, enhance your skills; and if God allows, you will win the competition!

Jolin Tamara Arya
Grade 11

Informatics Creative Festival, Senior Category - 2nd Place Runner Up

Catherine Febriani
Grade 12

Finalist in University of Tasmania Essay Competition, Australia

Kenneth Nickleodeon O.H.
Grade 11

Erlangga English Speech Contest 2019 - 5th Place Winner

SENIOR HIGH
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TEACHER’S PROFILE

Ms Dona Julita adalah School Pastor sekolah kami yang 
menyempatkan waktunya untuk bisa  sharing tentang bagaimana 
setiap individu di dalam komunitas sekolah Mawar Sharon 
Christian School dapat saling mendukung dan membangun satu 
sama lain.

Hi Ms Dona, tahun ini sekolah Mawar Sharon memilih “Encourage One Another and Build 
Each Other Up”, sebagai School Yearly Theme. Kesan mendalam apa yang Ms Dona rasakan 
untuk komunitas MSCS (leaders, guru, staf, orang tua, siswa) ?

Salah satu poin penting untuk “ Encourage One Another and Build Each Other Up” adalah 
dengan “Speak Life”. Bisakah Ms Dona share seberapa powerful dan penting nya Speak Life 
dalam komunitas MSCS ?

Bagaimana siswa MSCS dapat menerapkan Tema ini dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 
dan di rumah mereka?

Apa peranan para leaders, guru dan staf MSCS dapat menerapkan Tema ini dalam kegiatan 
mengajar dan bekerja selama di sekolah?

Saya merasa, Encourage One Another and Build Each Other Up adalah sesuatu yang 
sangat kita perlukan karena MSCS sekarang sudah menjadi komunitas yang semakin besar. 
Saya melihat bahwa sebagai satu tubuh Kristus, kita perlu untuk dengan sengaja saling 
menguatkan dan saling membangun satu dengan yang lain supaya kita semakin kuat dan 
semakin bertumbuh.

Kalau bisa diberi rate 1 – 5, mungkin 6.. Hahaha.. Saking pentingnya. Because we are working 
in education world. Kita bekerja di dunia pendidikan dimana kata-kata itu menjadi suatu 
hal yang utama yang kita lakukan. Jadi, dengan kita belajar untuk speak life, it’s going to 
be very powerful, ketika kita berusaha untuk menjaga perkataan, mengatakan hal-hal yang 
membangun satu dengan yang lain, ini akan menjadi sebuah dampak yang besar dalam 
dunia pendidikan secara khusus dalam komunitas MSCS.

Minimal belajar mengendalikan mulut. Ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, 
belajar untuk menahan diri dari respon secara langsung, itu menurut saya buat siswa. 
Menahan diri dari merespon secara langsung dan merenungkan dulu sebelum berkata-kata. 
Apakah ini membangun atau justru akan menjatuhkan atau meruntuhkan.

Tentu saja leaders, guru dan staf adalah teladan yang hidup, jadi kita adalah yang pertama 
kali harus melakukan dan menghidupi visi dan yearly theme ini. Karena jika kita tidak 
sungguh-sungguh menghidupinya, tanpa disadari kita pasti akan sering keceplosan dan kita 
sebetulnya tidak sedang menghidupi encourage one another and build each other up. Jadi, 
guru, leaders dan staf adalah sebagai orang-orang yang dilihat oleh anak-anak harus menjadi 
teladan, harus menghidupi, bukan cuma melakukan tindakan saja sesuai dengan yearly 
theme ini, tapi betul-betul menghidupinya.

SPEAK LIFE
It’s Going to be Very Powerful!

Leaders, guru dan staf adalah 
teladan yang hidup, jadi 

kita adalah yang pertama 
kali harus melakukan dan 

menghidupi visi dari yearly 
theme ini.

- Dona Julita -
MSCS School Pastor
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TEACHER’S PROFILE

Apa pesan dan harapan Ms dona untuk orang tua sebagai partner 
sekolah dalam Encourage and Build their children at home? 

TEACHER’S BIO

Menurut saya, orang tua perlu ya untuk tahu dan untuk bekerja 
sama, mereka juga sama-sama dengan guru dan leaders untuk 
menjadi teladan juga buat anak-anak. Dan yang kedua, perlu 
terus mengingatkan anak-anak ketika mereka dirumah, dalam 
pertemanan mereka, dalam keseharian. Jadi orang tua perlu untuk 
menjadi teladan dan juga menjadi seorang pribadi yang selalu 
mengingatkan anak-anak.

Nama Lengkap : Ms Dona Julita
Pekerjaan : School Pastor
Hobby  : Sleeping and Making Crafts
Warna favorit : White and Teal
Lagu favorit : Turn Your Eyes upon Jesus
Makanan favorit : Kwetiauw Siram Seafood and Mushroom
Movie favorit : Everything about Avengers
Movie star favorit : Sandra Bullock and Anne Hathaway

Mr. Carlsen Permadi
MCD Staff



@mscschoolwww.mscs.sch.id32


