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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
@mscschoolwww.mscs.sch.id

MARSHILL

Edisi 26 | 2019 / 2020

Mawar Sharon Christian School’s Newsletter | Untuk kalangan sendiri

SEMESTERLY NEWSLETTER



Marshill Ed 26

REDAKSI

@mscschoolwww.mscs.sch.id2

The bible told us that we are called to be 
one body, where it means each of us have 
different roles and functions. I believe that 
Mawar Sharon Christian School is not just 
an institution, where children study and 
are being educated. I believe it is God who 
binds us together in this place to be one big 
family. There are parents, teachers, students, 
janitors, cleaning services, nanny, securities 
etc. and even though we have different roles, 
God wants us to grow together in every 
aspects of our life as one body of Christ. 
Growing together means each of us must be 
committed to encourage one another and 
build each other up. We need to work hand 
in hand in making sure that no one is left 
behind.
What can we do to grow together?

1.  Appreciating one another.
1 Corinthians 12:21-26 said “ The eye cannot 
say to the hand, “I don’t need you!” And 
the head cannot say to the feet, “I don’t 

of the body that seem to be weaker are 

are less honorable we treat with special 
honor. And the parts that are not presented 

presentable parts need no special treatment. 
But God has put the body together, giving 

that there should be no division in the body, 
but that its parts should have equal concern 

the part suffers with it; if one part is honored, 
the rest of the part rejoices with it. “

 Appreciation is the basic of caring. If 
someone is important to us, we will put 
concern to them. Let us expressing care and 
concern  through simply things like asking 

genuinely how they are, greeting others 
with smile, giving thanks/appreciation for 
what they’ve done even though that’s their 
daily job. Be generous in praising others and 
speak word of grace for those in need.

2. Be a life builder.
Galatians 6:1-3 said “Live creatively, friends. 
If someone falls into sin, forgivingly restore 
him, saving your critical comments for 

before the day’s out. Stoop down and reach 
out to those who are oppressed. Share their 
burdens, and so complete Christ’s law. If 
you think you are too good for that, you are 
badly deceived. “ 

Everyone makes mistakes. Don’t gossip 
about people’s failure, don’t criticize, don’t 
exile them away, instead rebuke with love, 
guide them according to God’s word, give 
godly counsel and pray for them. Just as if 
one of our limbs is sick, then another limb 
is needed to help. God wants us to be a life 
builder not a destroyer of life. 

What a joy to know that we have others to 
build up our life, that we are not struggling 
alone. God has put people around us to 
help us be more like Jesus and we also 

the fullness of Christ (Eph.4:13). God bless 
you.

Ms. Dessy
Vice Principal of Junior High
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Kegiatan Field Trip ke Carl’s Junior

Pada term 3 di tahun ajaran 2019-2020, salah satu topik yang menarik dipelajari 
bagi siswa KG B yaitu mengenali negara dan benua di seluruh dunia, termasuk 
benua Amerika. Oleh sebab itu, untuk memberikan pengalaman belajar nyata 
dan aplikatif kepada anak-anak, pada tanggal 2-3 Maret 2020, siswa-siswi KG 
B MSCS mengikuti kegiatan field trip ke Carl’s Junior. Disana siswa KG B tidak 
hanya berlaku sebagai konsumen saja, melainkan belajar untuk membuat secara 
langsung dan mandiri sebuah hamburger yang merupakan makanan khas dari 
negara Amerika Serikat.Mereka juga berkesempatan untuk berkeliling di luar dan 
dalam area restoran seperti melihat tempat drive-thru, dapur, dan kasir. Tak lupa 
di masing-masing tempat yang di kunjungi, siswa diberikan penjelasan singkat 
mengenai proses dan fungsinya.

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.” -Aristotle-

Kegiatan Lomba 
Menyanyi Dan 
Bercerita

IGTKI beberapa waktu yang lalu 
tepatnya pada tanggal 18 April 
2020 mengadakan lomba menyanyi 
dan bercerita. Adapun tujuan 

dari lomba tersebut adalah untuk 
meningkatkan kemampuan para 
guru Anak Usia Dini  bagaimana 
bernyanyi dan bercerita dengan 
baik yang disesuaikan dengan 
siswa yang kita didik. Seorang 
guru sebaiknya membuat setiap 
siswanya tertarik dengan menyanyi, 
karena dalam bernyanyi siswa 
dapat mengekspresikan apa yang 
ia rasakan, pikirkan dan menjadikan 
suasana kelas lebih ceria dan 
bersemangat. Seorang guru juga 
sebaiknya memiliki kemampuan 
bercerita yang menarik sehingga 
cerita yang dibawakannya menjadi 
lebih hidup dan menarik perhatian 
para siswa. Beberapa faktor yang 
diperlukan baik dalam bernyanyi 
dan bercerita adalah ekspresi, 
intonasi dan pengucapan kata. 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus, 
MSCS mengutus dua guru untuk 

berpartisipasi dalam lomba 
menyanyi, Ms Ayuna (PG A) dan 
bercerita, Ms Sisca (KG B). Melalui 
lomba ini MSCS juga memperluas 
wawasan dan belajar dari guru-guru 
sekolah lain. Kami juga bersemangat 
mengikuti lomba ini karena 
kerinduan kami supaya MSCS boleh 
menjadi berkat bagi sekolah-sekolah 
lain. Akhir kata puji Tuhan, Ms Sisca 
dan Ms Ayuna mewakili MSCS 
keluar sebagai pemenang juara 1 
untuk lomba bercerita dan juara 
3 untuk lomba bernyanyi tunggal. 
Selanjutnya, mereka akan bertanding 
ke tingkat kota Surabaya. Semua 
kemuliaan hanya bagi Tuhan.

Class Visit

Class visit adalah kegiatan dimana 
siswa-siswi belajar mengembangkan 
kemampuan leadership mereka 
sejak dini melalui kegiatan presentasi 
sederhana di depan orang lain. Melalui 
kegiatan class visit, siswa-siswi akan 
belajar mengenai teamwork karena 
mereka akan melakukan presentasi 
tersebut dalam kelompok kecil yang 
berbeda-beda dalam satu kelas. Para 
orang tua pun diajak untuk melihat 
perkembangan anak-anak mereka 
melalui presentasi sederhana tersebut. 
Kegiatan class visit kali ini sangat 

spesial karena bertepatan dengan 
hari kasih sayang dimana para siswa-
siswi KG A dan KGB mengungkapkan 
kasih sayang mereka dalam bentuk 
sebuah kerajinan tangan. “Pot Kasih 
Sayang” dibuat oleh para siswa-siswi 
sendiri dengan bimbingan dari guru 
kelas untuk diberikan kepada orang 
tua sebagai kejutan. Karya mereka 
tersebut menjadi bentuk ungkapan 
kasih sayang mereka kepada orang tua 
mereka.

Hormatilah ayahmu dan ibumu, 
supaya lanjur umurmu di tanah yang 
diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu 
(Keluaran 20:12)

PG-A Field Trip To LC 

Waikiki

Pada kesempatan kali ini, murid-
murid PG A berkesempatan 
untuk melakukan Kegiatan Field 
Trip ke LC Waikiki. Kegiatan ini 
bertujuan agar murid-murid 
dapat memiliki pengalaman 
nyata dalam berbelanja dan 
berinteraksi dengan orang lain. 
Disana, murid – murid diajak 
untuk berkeliling melihat baju, 
celana, rok, kaos kaki, dan lainnya. 
Sebelum ke kasir, salah seorang 
guru memberikan sejumlah uang 
kepada mereka. Para murid juga 
belajar mengenai etika yang 
benar saat mengantre di kasir. 
Selain itu, murid – murid juga 
diajarkan untuk memberikan 
barang dan uang dengan tangan 
kanan, dan mengucapkan terima 
kasih kepada penjaga kasirnya.
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Preschool
WHAT’S ON

Ms Melissa
Preschool Teacher

Ms Ayuna
Preschool Teacher

Ms Tasya
Preschool Teacher

Ms Stephani
Preschool Teacher



Grade 6 Hospitality Project

Pada bulan Desember 2019 lalu, 
siswa-siswi kelas 6 belajar melayani staf 
sekolah sebagai bagian dari Project 
‘Hospitality’ yang sedang dipelajari 
dalam mata pelajaran Character. Setiap 
kelas mengundang 4 tamu yang adalah 
staf sekolah (janitor, cleaning service, 
petugas sekuriti, staf departemen lain). 
Para siswa telah menyiapkan makanan 
dari rumah serta peralatan makan dan 
perlengkapan meja (seperti vas bunga, 
taplak meja, dll) sebelum para staf 

tersebut memasuki kelas. Ketika para 
staf sekolah masuk ke dalam kelas, 
para siswa mengajak mereka duduk 
dan makan bersama, serta berbincang-
bincang ringan seputar kehidupan 
keluarga, aktifitas pekerjaan dan 
aktifitas sehari-hari mereka. Kegiatan ini 
mengajarkan kepada para siswa bahwa 
kita bisa melayani siapa saja dan dalam 
bentuk yang tidak terbatas. Para staf 
pun mengaku sangat terkesan dengan 
keramahan dan pelayanan para siswa. 
Mereka merasa diterima dan dikasihi.

Celebration of Love

Pada hari Jumat, 14 Februari 2020 Departemen Elementary mengadakan acara “Celebration of Love” 
yang bertujuan untuk berbagi kasih kepada seluruh guru maupun staff yang ada di sekolah. Tidak hanya 
membagikan, beberapa siswa juga turut mendoakan mereka. Para siswa Grade 3-4 dengan antusias 
membawa snack/makanan ringan/minuman, lalu bersama-sama mereka membungkus dengan rapi untuk 
dibagi-bagikan kepada security, janitor, dan cleaning service. Sedangkan para siswa Grade 5 yang membawa 
permen dan membagi-bagikan kepada seluruh guru atau staff sekolah, dimana bungkusan permen yang 
mereka bagikan telah dihiasi dengan kata-kata positif yang membangun. Mereka tampak antusias dan 
bersemangat berkeliling ke seluruh area sekolah untuk membagi-bagikan bingkisian kecil tersebut. Para 
siswa Grade 1-2 membawa foto keluarga untuk ditempel di pigura yang mereka buat, yang dihiasi dengan 
kelopak-kelopak bunga yang cantik. Tak mau ketinggalan, para siswa Grade 6 menulis surat cinta untuk kedua 
orangtua mereka, lalu surat-surat tersebut dikirim via pos ke alamat rumah sebagai kejutan, dengan harapan 
di hari kasih sayang ini, ungkapan cinta kasih mereka terhadap papa mama dapat mengukir senyum dan 
kenangan indah di hati orangtua.

Elementary Chinese New Year 
Celebration

Elementary Department celebrated Chinese New 
Year on Monday, 27 February 2020. We used this 
chance to introduce the beautiful culture of China 
to the children. For Grade 1 students, they used 
meihua (chinese flower) to decorated their number 
bonds. Grade 3 students used paper plates to make 
the drums. And They decorated with Chinese-theme 
pictures. Grade 4 students made “ ” paper-cuts 
with colorful origami papers. “ ” means spring in 
Chinese. On the bottom part, they put red envelope 
( ) and fill it with gold coin-chocolate. This year, 
grade 2 students visited Grade 5 students. They 
watched the story of Nian which were presented by 
grade 5 students. Grade 5 students also presented 

the story of China’s Giant Panda. To added up the 
joy, grade 5 students taught us how to sing “Jesus 
Loves Me” in Chinese ( ). Last, we wrapped 
the celebration by eating spring rolls, dumpling, and 
oranges together at the corridor.
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Elementary

Ms Theisca
Elementary Teacher

Ms Andriani
Elementary Teacher

Ms Lilyana
Elementary Principal



Kelas Online Zoom

Ditengah wabah Corona, 
warga JH MSCS tidak 
menyerah dengan kegiatan 
belajar mengajar kepada 
murid-muridnya.Hal ini bisa 
terjadi karena tersedianya 
layanan aplikasi “Conference 
Meeting” Zoom, yang 
berguna untuk membuat 
sebuah ruang konferensi 
virtual yang bisa diakses oleh 
murid-murid dan guru di 
rumah masing-masing.
Penggunaan aplikasi ini 
disambut antusias oleh 
murid-murid karena mereka 
bisa menggunakan aplikasi 
ini untuk bertemu kembali 
dengan teman-teman kelas 
mereka yang sudah lama 
tidak bisa bertemu karena 
wabah corona

Life Skill : Cooking 
Healthy Food

Grade 8 students were taught 
how to choose good quality 
food ingredients, healthy menus, 
food preparation and cooking 
techniques to maximize food 
nutrition. Students enjoyed 
the learning process as they 
experienced useful tips for life 
during their practical test.

Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran merupakan 
project pelajaran PPKn Gr.7 
di term 3 tentang kerjasama 
dan norma masyarakat 
dalam kehidupan sehari-
hari yang interlink dengan 
pelajaran IPS kelas 7 tentang 
entrepreneurship.

Pada meja Kantin Kejujuran,  
telah disiapkan daftar harga 
dan kotak uang tempat mereka 
menaruh uang dan mengambil 
uang kembaliannya, jika 
ternyata uang kembaliannya 
tidak cukup maka mereka 
cukup menulis nama di kertas 
yang sudah di sediakan. Tidak 
lupa di sertakan juga tulisan 
ayat Firman Tuhan untuk bisa 
mengingatkan mereka untuk 
takut akan Tuhan. Proyek ini 
dilakukan selama dua minggu 
dengan tujuan untuk mengajak 
siswa untuk bisa tertib terhadap 
norma yang ada serta bersikap 
jujur dalam setiap perkara, 
karena kejujuran merupakan hal 
yang sangat mendasar untuk 
menumbuhkan nilai integritas

Mr David
Junior High Teacher

Mr Chris
Junior High Teacher

Ms Elisabet
Junior High Teacher
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Junior High

Science Project at 
Home

Selama Learning From Home, 
Siswa Junior High belajar 
untuk membuat Science 
Project yang menarik serta 
berguna dalam menjaga 
kebersihan tangan selama 
masa pandemi Covid19. 
Siswa kelas 9 diminta 
untuk membuat Hand 
Sanitizer di rumah dan 
mempresentasikan nya 
dengan mengirimkan video 
tersebut. Stay Healthy, Stay at 
home and stay blessed!

Ms Rani
Junior High Teacher
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Senior High

Art Space 2019

Merupakan kegiatan yang 
setiap tahun diadakan oleh 
Jawa Pos. Kegiatan ini sangat 
bermanfaat bagi generasi 
muda masa kini. Selain untuk 
mengasah keterampilan dan 
kreativitas, kegiatan ini juga 
dapat melatih kerjasama 
tim yang sangat baik. Pada 
kesempatan ini, Senior High 
MSCS mendapatkan Medali 
Emas secara berturut-turut. 
Hal ini membuktikan bahwa 
setiap kerja keras, upaya dan 
kekompakan tim MSCS Senior 

Tetap Berkualitas!
Work From Home (WFH) & Learn From Home 
(LFH)

Online learning maupun offline learning sudah menjadi bagian 
dari pendidikan 4.0. MSCS Senioh High selalu update melakukan 
perubahan dan adjustment dengan cepat. WFH (Work From Home) 
& LFH (Learning From Home) tidak menghalangi sedikit pun 
program-program Senior High untuk tetap berjalan dengan baik. 
Morning devotion, IDM meeting, Easter celebration, E-learning 
via Zoom & Google Classroom serta pembelajaran bersama guest 
speakers adalah program yang tetap berjalan online. Di mana pun 
kita bekerja & belajar, bersama Tuhan, kita bisa!

Nobar with Insight!

Bertepatan dengan hari 
Valentine, 14 Februari 2020, SH 
MSCS mengadakan aktivitas 
nobar atau nonton bareng 
“Anak Garuda” yang diikuti oleh

seluruh siswa-siswi serta guru-
guru SH MSCS. Melalui film 
“Anak Garuda”, diharapkan 
siswa-siswi dapat mengambil 
hikmah dari film tersebut 
seperti, semangat pantang 
menyerah, menghargai sebuah 
proses, dan mengetahui nilai 
dari sebuah pendidikan, dimana 
nilai akhir dari sebuah proses 
pendidikan sejatinya tercermin 
dari keberhasilannya untuk 
dapat menciptakan perubahan 
bagi dirinya dan lingkungan. 

Field Trip Class to “Tahesta”

Along with the MSCS Senior High learning goal of HOTs (High Order 
Thinking Skill), it is a must for our MSCS Senior High students to have 
critical thinking skills. Through field learning in the Tahesta, an apple 
cider vinegar factory. Students conducted research there, where they 
determined the goals and background of their research. It leads the 
students to develop critical thinking skills and achieve the learning 
objectives.

Excellence in Me!

Salah satu kegiatan rutin yang 
diadakan di MSCS Senior 
High adalah Motivational 
Class. Kegiatan ini diadakan 
untuk membantu para siswa 
mempersiapkan diri sebelum 
menghadapi MST (Mid 
Semester Test) dan biasanya 
diadakan di term 3. Pada 
kesempatan kali ini topik 
yang disampaikan adalah 
Excellence in me. Dalam 
proses penyampaiannya 
banyak aktivitas yang 
para siswa lakukan dalam 
kelompok mentoring, seperti 
simbolisasi diri menggunakan 
playdough, membuat goal 
setting dan kemudian sharing.

Ms Vicy
Senior High Teacher

Mr Banu
Senior High Teacher

Ms Anggra
Senior High Teacher

Mr Advent
Senior High Teacher

Ms Zaza
Senior High Teacher
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GROWING IN FAITH

BERTUMBUH DALAM IMAN
Mengajarkan hal mengenai Iman pada 
anak – anak usia Preschool merupakan 
tantangan tersendiri bagi kita, baik 
sebagai orang tua atau pun pengajar. 

Matius 19:14 : “  Tetapi Yesus berkata: 
“Biarkanlah anak-anak itu, janganlah 
menghalang-halangi mereka datang 
kepada-Ku; sebab orang-orang yang 
seperti itulah yang empunya Kerajaan 
Sorga. 

Firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan 
Yesus ingin kita untuk belajar memiliki 
iman seperti anak kecil serta membawa 
setiap anak anak kita untuk datang 
kepadaNya.

Salah satu kegiatan yang Preschool 
lakukan adalah Bible Character di kelas. 
Kegiatan ini berlangsung hampir setiap 
hari di pagi hari. Sebelum memulai setiap 
aktivitas lain, kami membiasakan anak – 
anak untuk bersaat teduh sejenak dalam 
pujian- penyembahan dan dilanjutkan 
dengan mendengarkan cerita Alkitab.  

Kegiatan ini sudah dilakukan sejak siswa 
di level Playgrup A dengan durasi dan 
cerita Alkitab yang telah kami atur sesuai 
dengan usia yang tepat.  Di level TK, kami 
juga mulai mengajarkan setiap anak untuk 
berdoa Bapa Kami dalam bahasa Inggris. 

Adapula Student Chapel yang diadakan 
setiap hari Jumat (pada minggu pertama 
dan minggu ketiga di setiap bulannya) dan 
merupakan kegiatan gabungan seluruh 
siswa KG A dan KG B.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak 
anak untuk belajar memimpin pujian 
bersama guru dan teman-teman mereka di 
mimbar, belajar untuk saling mendoakan, 
dll.

Hal lain yang juga kami lakukan adalah 
bekerja sama dengan orang tua melalui 
kegiatan “Character Home Project“ . 
Setiap bulan, kami membagikan lembaran 
tentang target karakter yang wajib 
dilakukan anak di rumah. Tentunya hal 
ini selalu kami selaraskan dengan yang 
terjadi di sekolah. Kami percaya saat ada 
pembiasaan yang sama – sama terjadi baik 
di rumah maupun di sekolah nilai karakter 
ini akan tertanam pada diri setiap anak 
dengan baik. 

Kami berharap melalui kegiatan – kegiatan 
di atas, anak-anak Preschool dapat 
semakin bertumbuh dalam iman dan 
pengenalan mereka akan Tuhan Yesus 
serta menjadi semakin serupa dengan 
Kristus.

Ms Yuana
Preschool Teacher
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SOCIAL DISTANCING IS NOT 
EMOTIONAL DISTANCING
Dalam sebulan terakhir, seluruh masyarakat Indonesia telah 
dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan social distancing. 
Apa itu social distancing? Social distancing adalah pembatasan 
jarak fisik untuk berinteraksi secara sosial yang bertujuan untuk 
menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit 
menular.

Selama program social distancing, berbagai kegiatan kerja 
dan sekolah mulai dilakukan secara online. Hal ini membuat 
beragam operator telekomunikasi mengaku telah mengalami 
lonjakan trafik layanan penggunaan internet. Setiap orang juga 
mulai menyiapkan sejumlah kuota yang lebih banyak daripada 
sebelumnya karena hampir sebagian besar kegiatan kini beralih 
ke online. Tidak hanya untuk kebutuhan kerja dan sekolah, social 
distancing juga membuat kebutuhan untuk bersosialisasi secara 
online semakin meningkat. 

Barangkali, di titik inilah kita jadi semakin menyadari kebutuhan 
akan pentingnya keberadaan peran orang lain dalam hidup 
kita. Adanya kesempatan untuk berjumpa secara fisik dalam 
bersosialisasi kini dapat dimaknai sebagai hal yang sangat 
berharga yang perlu kita syukuri dan pergunakan sebaik 
mungkin. 

Bagaimana dengan Bapak/Ibu sekalian?
Siapa saja orang-orang yang kepadanya Bapak/Ibu rela 
menggelontorkan sejumlah kuota demi tetap dapat berbincang 
dengan mereka selama program social distancing ini?

Ms Melianawati
SSS Counselor

Stay safe, stay healthy, stay happy, stay calm!
Always keep your strong faith in Him!

Because He loves you, will protect & provide you with His grace!
God bless you!

Hal ini menunjukkan bahwa social distancing tidak mampu 
menghalangi ikatan jalinan emosi yang telah terbangun dengan 
kuat dalam relasi kita dengan orang lain. Karena KEDEKATAN 
kita dalam berelasi tidak pernah ditentukan dari seberapa dekat 
jarak fisiknya, namun dari seberapa DALAM PENGENALAN HATI 
satu sama lain. Oleh karena itu, tak jarang kita masih tetap bisa 
merasa dekat dengan sahabat masa remaja kita yang mungkin 
sudah puluhan tahun tidak berjumpa secara fisik.

Uniknya, social distancing justru memberi banyak kesempatan 
pada para ayah, ibu dan anak untuk menjalin social closeness 
& emotional closeness. Ternyata, pembatasan sosialisasi secara 
fisik dengan banyak orang di luar sana justru memberi kita 

dan emosional dengan keluarga terdekat kita. Para ayah dan 
ibu yang selama ini sibuk seharian bekerja di luar rumah, kini 
memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan 
anak di rumah.

Manusia bisa menunda, namun waktu tidak pernah tertunda. 
Waktu terus berjalan dan tidak pernah terulang kembali. Mari 
melalui social distancing ini, kita dapat menahan laju “kecepatan 
kaki” dan kembali belajar untuk menggunakan waktu yang 

ada dengan bijaksana, yaitu dengan menaruh & menyusun 
kembali hal yang lebih penting sebagai proritas kehidupan kita 
dibandingkan hal-hal lain yang selama ini kita anggap penting.

PARENTING TIPS
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MSCS 15th Anniversary
MSCS Christmas 2019

Natal ditahun 2019 merupakan Natal yang istimewa bagi Mawar 
Sharon Christian School (MSCS). Selain oleh karena adanya 
Christmas Celebration yang meriah, MSCS juga merayakan 
15 tahun perjalanan yang penuh penyertaan Tuhan. Tidak ada 
momen yang lebih berharga selain merayakan 15th Anniversary 
MSCS bersama dengan seluruh keluarga besar MSCS.

Acara yang bertajuk “Joy to the World” tersebut dihadiri oleh 
seluruh siswa/siswi MSCS, parents, guru, staf dan boardmember 
sekolah. Hadir pula sister school dari Pacific Hills Christian 
School Australia yang turut merayakan Natal dan 15th 
Anniversary MSCS.

Marshill Ed 26



Berlokasi di ITC SIBEC Convention Center, acara yang dihelat 
pada tanggal 11 dan 12 Desember tersebut berkonsepkan 
Drama Musical, dimana siswa-siswi, mulai dari jenjang Preschool 
hingga Senior High turut berkontribusi menjadi Talents daripada 
Drama Musical yang bertemakan “10 Gadis Bijaksana dan 10 
Gadis Tidak Bijaksana”.

Adapula Special Performance dari para parents Mawar Sharon 
Christian Schoolyang membawakan lagu “I Will Follow Him”. 
Aransemen musik dan suara merdu para parents, mampu 
membuat lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Amerika,
Little Peggy March ini menjadi begitu megah. Alhasil, sukses 
membuat suasana Christmas Celebration makin meriah.

Puncak daripada Christmas Celebration adalah dirayakannya 
15th Anniversary dengan mengundang seluruh Boardmember, 
perwakilan siswa-siswi MSCS,  serta perwakilan guru dan staff 
ke atas panggung untuk meniup lilin sebagai simbolik 15 tahun 
perjalanan MSCS. Sungguh menjadi satu momen yang tidak 
terlupakan di penghujung tahun 2019.

MSCS Event
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Happy 15th Anniversary MSCS.. God bless you..

Mr. Carlsen
MCD Staff
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LEARNING FROM HOME

GOD IS ALWAYS GOOD
In Every Season,

“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka 
yang mengasihi DIA, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”

Roma 8 : 28

GOD is GOOD! Ya, Tuhan Yesus selalu Baik 
dalam segala waktu dan keadaan hidup kita!

Ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, 
Pemerintah Indonesia dan Dinas Pendidikan memutuskan bahwa 
kegiatan belajar siswa sekolah harus dilakukan di rumah masing-
masing. Manajemen sekolah Mawar Sharon Christian School 
beserta para guru segera mempersiapkan sebuah layanan online 
yang dapat memberikan fasilitas belajar mengajar sehingga dapat 
diunduh secara online di rumah siswa. 

Kami memberi nama “Learning From Home” – sebuah layanan yang 
dipersiapkan oleh para pengajar MSCS dari jenjang Preschool, 
Elementary, Junior High dan Senior High dengan menggunakan 
Aplikasi Google Classroom, Google Drive dan Zoom sehingga 
setiap siswa dan orang tua siswa dapat melakukan tatap muka serta 
mendengarkan penjelasan dari Guru kelas (Homeroom Teacher) 
atau Guru Mata Pelajaran (Subject Teachers). 
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LEARNING FROM HOME

Minggu pertama dimulainya pembelajaran online benar-benar 
merupakan sebuah pertemuan yang tidak terlupakan. Kami melihat 
wajah-wajah antusias dari para siswa, guru dan orang tua saat 
pertama kali melakukan tatap muka melalui Aplikasi Zoom. Banyak 
dari orang tua siswa mengirimkan foto dan video kegiatan anak-
anak mereka saat mengikuti kelas online di media sosial. 

Kami bersyukur bahwa Mawar Sharon Christian School memiliki 
komunitas orang tua yang setia dalam mendukung program sekolah 
dan para pengajar yang sangat berdedikasi serta berkomitmen 
untuk menyediakan sebuah media pembelajaran online (platform)  
sehingga setiap siswa dimanapun mereka berada, mereka dapat 
terus belajar, berkomunikasi serta berinteraksi secara online. 

Kami percaya saat badai Covid19 berlalu, setiap pribadi baik siswa-
siswi, orang tua, pengajar dan staf MSCS akan bertumbuh menjadi 
pribadi yang lebih mencintai keluarga, lebih mencintai komunitas 
sekolah, menjadi lebih kreatif (out of the box), serta lebih mencintai 
Tuhan dan menaruh pengharapan nya hanya di dalam Tuhan. 

“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. 
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, 
dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang 
diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah 

gelisah dan gentar hatimu.”

Yohanes 14:27
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LEARNING FROM HOME

Just sharing ...scrapbooknya itu bagus-bagus lho buat anak-
anak ngerjain di rumah..biar anak-anak ada kerjaan daripada 
main ga karuan dari pagi sampai malam. Salut sama MSCS 
Teachers!!! Mereka membuat soal-soal ini dengan sungguh- 
sungguh buat anak-anak kita.

Thank you to our school teachers and staff for making e-learning 
become more fun. We see your endless support and hence, 
we would also like to express our gratitude to all of you. Our 
children have never been so excited about studying and they 
all miss school very much. Not a single day has passed that they 
never question about when they can go back to school to see 
their teachers and friends. I guess they miss school so much 
that they keep asking me about it. Thanks soo much Ms Rinny 
and the whole MSCS Teachers and staff for making my children 
enjoy school so much. Jesus bless you all.

If I can I’ll hug all of youuu even I know that a million thanks 
never ever enough...stay healthy miss...Love you all

Terima kasih sebesar-besarnya untuk setiap teachers yang harus 
lembur menyiapkan online class, dll. Tuhan yang memberkati, 
memberikan kecukupan, kesehatan teachers dan keluarga. GBU

Terima kasih buat para guru, staf dan semuaanya....benar-
benar ngga terkatakan...Semua perjuangan buat anak-anak 
saya sampe ngga bisa ngomong apa-apa. Thank you so 
muchhhhhh... Kami doakan supaya semua di MSCS selalu sehat 
dan diberi perlindungan dan kesehatan. Terima kasih buat 
semua yang telah dilakukan untuk anak-anak kami.... Tuhan 
Yesus memberkati.

LIZ orang tua KG B | Joseph Class

LFF Elementary Parent

IT Preschool Parent

PB | Junior High Parents

Preschool Parents

Lovely Parents Messages for Teachers & Sta� 

Ms Lina
MCD Coordinator



LEARNING FROM HOME

@mscschoolwww.mscs.sch.id 15



Marshill Ed 26

@mscschoolwww.mscs.sch.id16 @mscschoolwww.mscs.sch.id 16

Pendidikan life skill adalah suatu hal yang penting dan perlu 
diajarkan pada setiap individu sejak dini. Melalui life skill, anak-
anak belajar untuk mengenali potensi diri dan lingkungan sekitar 
sehingga mereka dapat menghadapi persoalan-persoalan dalam 
kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang dilakukan oleh MSCS 
untuk mengasah life skill pada siswa-siswi Special Education 
Program (SEP) adalah dengan mengadakan Miracle Project. 

Miracle Project adalah salah satu program yang dimiliki oleh 
Special Education Program Department (SEP) MSCS yang menjual 
alat-alat tulis dan hasil karya siswa siswi SEP Junior High. Siswa-
siswi SEP Junior High dan juga guru pendamping mereka secara 
bergantian menjaga etalase Miracle Project pada saat jam istirahat 
sekolah. Ketika siswa menjaga etalase Miracle Project, siswa belajar 
bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain melalui kegiatan 
jual beli.

Dalam kemampuan berkomunikasi ini, siswa belajar bagaimana 
cara menawarkan barang jualan, memberi salam, serta memberikan 
bahasa tubuh yang tepat saat berinteraksi dengan pembeli, seperti 
tersenyum dan melakukan kontak mata saat melayani pembeli.

Selain itu, siswa juga belajar untuk memproduksi kerajinan 
tangan hasil karya meraka sendiri sebelum akhirnya dijual melalui 
etalase Miracle Project. Dalam proses produksi ini, siswa berlatih 
keterampilan motorik pada saat membuat kerajinan tangan seperti 
jepit rambut dan bantal hias. Tidak hanya itu, siswa juga belajar 
mengelola hasil penjualan hari itu dengan melakukan input data 
penjualan pada komputer.

Pada akhir bulan siswa-siswi SEP yang menjaga etalase Miracle 
Project akan mendapat insentif yang diambil melalui keuntungan 
penjualan bulan itu, sehingga mereka bisa merasakan hasil usaha 
mereka dalam mengelola Miracle Project.

Marshill Ed 26

MIRACLE PROJECT

Ms Ester
SEP Teacher

“While we try to teach 
our children all about 

life, our children teach us 
what life is all about”

Angela Schwindt

SPECIAL EDUCATION PROGRAM
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UNITY & RESPECT!
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa

LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) is a place for leaders 
to discover their potential and sharpen their leadership skills. 
Last November, the student council of senior high participate this 
program which takes place at Kebun Pak Budi.

From this leadership program, we learned a lot of things about 
values of a leader with teamwork being one of the values. The 
student council consists of diverse members with each of its own 
functions according to their respective divisions. Like 1 Corinthians 
12:12 said that the body has many members and they are one. 
A member can’t act as its own without the others to operate the 
body. The student council is like the body and the students as their 
members. The members need to cooperate to achieve a certain 
goal. Therefore, they need to set aside their differences and work 
together to form a solid teamwork in order to achieve the goal.

Respecting others is also one of the values of a leader. In an 
organisation, conflicts may happen because of different opinions. 
There are no use for heated arguments when you can listen to what 
they say and respect their opinion. Sure, you are allowed to share 

your own opinion at a discussion and you are allowed to refute, but 
it has to be done in a respected way. 

Our vision is to experience incredible moments in high school years 
and have good ties among companions that reflects the character 
of Christ. In order to achieve our vision, we provide opportunities 
that encourage students to discover and develop their talents, 
sharpening their communication skills to build a positive 
relationship among students and teachers, and make unforgettable 
moments throughout the journey of learning. 

We spend hours on discussing about how to achieve our goal. 
Creative ideas are contributed by enthusiastic comrades. We also 
had fun when we think on our ideas into engaging activities. After 
our fair share of work, we played team games to strengthen our 
bonds. Laughters are shared throughout the game. We had a blast! 
So guys, learning to become a leader will benefit you in the future. 
It helps you on socializing and cooperating with people. Join the 
student council and get the experience while it is offered to you!

Jessica
Grade 11

STUDENTS LEADERSHIP



Demokreatif : Kisah blusukan Jokowi

Tahun cetak : 2015
Pengarang : Hari Prast
Genre : Non-Fiction, Politic
Rating : 9/10

Baru saja membaca buku “Demokreatif” karya Hari Prast, Yoga Adhitrisna dan Satriyo Wibowo, saya terkesima 
oleh kreatifitas dari 3 penulis ini dalam mengekspresikan rasa cinta, kekaguman dan harapan mereka bagi 
Jokowi. 
Menurut saya, bagian yang paling menarik dari buku ini ialah kisah blusukan Jokowi di Jogja. Sebuah 
semiotika yang ditulis oleh Satriyo Wibowo secara deskriptif, bagaimana keberadaan Jokowi di pasar 
tradisional di Jogja, dengan adanya becak, sepeda onthel, tugu, ibu jamu, lelaki dengan blangkon, nampak 
begitu harmonis atau selaras dengan irama kehidupan Jogja.
Saya merasa buku ini sangat tepat dibaca siswa yang mau mempelajari kondisi sosial yang sebenarnya, 
bagaimana fenomena sosial sangat kental dituliskan dan diilustrasikan lewat halaman-halaman dalam buku 
ini. Jika membaca buku ini, pembaca akan diingatkan akan kondisi budaya bangsa dan bagaimana seorang 
pemimpin yang berhasil, sesungguhnya adalah pemimpin yang merakyat / sederhana, dan rendah hati.
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BOOK REVIEW
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BOOKS YOU SHOULD READ

Kangen Indonesia : Indonesia di Mata
Orang Jepang

Tahun cetak : 2012
Pengarang : Hisanori Kato
Genre : Non-Fiction, Indonesia-Jepang Life Society
Rating : 8/10

Buku ini ditulis langsung oleh orang Jepang yang bernama Hisanori Kato. Pengalaman hidup di Indonesia 
selama puluhan tahun membuat Kato-san, panggilan akrabnya menuangkan kisahnya di buku ini. Tentu, tiap 
tulisan yang ditulis oleh Kato-san adalah ungkapan fakta yang dialaminya langsung. Seperti Shock-Culture 
yang dialaminya saat pertama kali menginjakan kakinya di Jakarta, di mana saat itu dia merasakan perbedaan 
mencolok antara orang Jepang dan orang Indonesia. 
Buku ini menggambarkan secara keseluruhan dimana Kato-san di dalam ruang kecil di hatinya tergambarkan 
kecintaannya akan Indonesia. Bangsa ini, sudah menjadi rumah dan keluarga ke dua bagi Kato-san. Rakyat 
dan kehidupan di Indonesia inilah yang mematenkan kecintaannya bagi Indonesia.

Buku Latihan Soal Mantappu Jiwa

Tahun cetak : 2019
Pengarang : Jerome Polin Sijabat
Genre : Non-Fiction, Biography, Mathematic
Rating : 9/10

Bercerita tentang impian Jerome yang ingin sekali bisa sekolah di luar negeri, impian ini sudah ada sejak 
Jerome kelas 2 SD. Berbekal giat belajar dan tidak lupa untuk menyerahkan impiannya kepada Tuhan, 
akhirnya membuat Jerome berhasil mendapatkan beasiswa full dari Mitsui Bussan Scolarship di Jepang.
Buku ini sangat detail sekali menggambarkan bagaimana perjuangan Jerome dalam mewujudkan impiannya, 
dimulai dari kebiasaannya belajar dengan tekun, berdoa terlebih dahulu sebelum menghadapi lomba dan 
segala macam kegiatannya selama belajar di Jepang. Menurut saya, buku ini wajib kalian baca, mungkin 
setelah membaca ini kalian akan terinspirasi untuk bisa sekolah ke luar negeri. Happy Reading.

“Aku sadar belum tentu Roma yang aku tuju adalah Roma “terbaik” yang Tuhan sediakan buatku. Tapi dengan 
usaha usaha tanpa henti yang dibalut dengan doa tak putus, Tuhan pasti menyediakan Roma “Terbaik” buat 
umat-Nya”

Mr Johansen
Elementary Bible 
Teacher

Mr Danny
MSCS Librarian
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Tahun Rilis  : 2019
Genre   : History, World War 2, Non-Fiction, Naval Force 
Sutradara  : Roland Emmerich
Rating IMDb  : 6.7/10

Hello Marshill readers dan movie holic. Buat kalian yang suka 
sejarah tentang perang dunia kedua dan suka banget dengan 
pasukan-pasukan bersenjatanya, saya ada rekomendasi film yang 
cocok buat kalian niih. Buat yang gak terlalu suka sejarah tapi suka 
adegan “tembak-tembakan” dan pecinta sound jedduuaar film ini 
juga cocok kok untuk kalian tonton. Judul filmnya adalah “Midway”.
Buat kalian yang sedikit hafal dengan sejarah perang dunia kedua, 
tentu bisa langsung nyambung dengan jalan ceritanya. Film ini 
bahkan jauh lebih detail ketimbang buku sejarah perang dunia 
kebanyakan, ditambah dengan efek visual yang ciamik yang 
didukung dengan ambience khas tahun 1940’an. Yap, dimulai 
dari serangan ke Pearl Harbour oleh pasukan Angkatan Laut 
Jepang, sejenak membawa ingatan kita akan film “Pearl Harbour”, 
ya, film ini mengangkat sejarah serupa denga film yang digarap 
2001 silam. Karakter (cast) yang ditampilkan di film ini juga 
gak kalah keren. Semua karakter yang tampil di film ini adalah 
100% sesuai fakta sejarah, tanpa rekayasa sejarah sama sekali. 
Bahkan film ini didedikasikan untuk korban perang Midway dan 
sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang dan USA 
untuk ditayangkan. So, film ini sangat saya rekomendasikan, gak 
mengecewakan dan siap-siap jadi suka sejarah Perang Dunia kedua. 
Happy Watching..

Tahun Rilis  : 2019
Genre   : Biography, Badminton, History
Sutradara  : Sim F.
Rating IMDb  : 7.4/10
Rating Pribadi  : 7.5/10

Susi Susanti, merupakan Atlet Badminton terkenal asal Indonesia. 
Gelar-gelar bergengsi membuat namanya dikenang sebagai sosok 
yang luar biasa berkat prestasinya dalam mengharumkan nama 
bangsa sekaligus mengangkat Badminton menjadi olahraga favorit 
rakyat Indonesia. Tak heran berkat sumbangsihnya bagi Indonesia 
di kancah olahraga international membuat kisah hidupnya diangkat 
ke layer lebar. Film ini tentunya sebagian besar ceritanya didominasi 
oleh kisah dan perjuangan yang dilalui oleh Susi Susanti, namun 
ada juga “bumbu-bumbu” tambahan agar film ini tidak terkesan 
monoton, termasuk “bumbu” percintaannya, entah beneran atau 
cuma fiksi belaka hehehe.
Film ini selain mengangkat prestasi individu Susi Susanti juga 
mengangkat kisah percintaannya dengan Alan Budikusuma yang 
juga Atlit Badminton legendaris Indonesia, selain itu juga muncul 
wajah-wajah legend lainnya seperti Ardy Wiranata, Sarwendah 
Kusumawardhani, dan Wapres Indonesia 1993-1998 Try Sutrisno. 
Setelah menonton film ini saya yakin beberapa dari kalian mungkin 
akan jatuh cinta akan olahraga satu ini, dan buat yang udah 
menggeluti olahraga ini tentu akan semakin giat berlatih lebih 
keras agar dapat menyabet prestasi-prestasi bergengsi seperti Susi 
Susanti. So, very recommended. Happy Watching Gaes..

MIDWAY LOVE ALL
Susi Susanti

Mr Danny
MSCS Librarian

MOVIE REVIEW
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KID’S PAGE

Coloring Activity
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Ms Yessi
Elementary Teacher
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Connect the Dots

KID’S PAGE
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WATER SERVICE LEARNING
Elementary Community Service

To raise a generation of leaders that fears God, wholly-developed, 
purpose-driven and be the answer for the world, is our school vision 
that drives the purpose of the education in Mawar Sharon. We learn 
all knowledge and skill, not only for ourselves, but how we can 
contribute to our immediate community and even the world, by that 
our students will benefit mankind and glorified God. 

This month, Grade 5 students were learning about WATER. Water 
is a primary resource for all living things, it is so important and 
also linked to a lot of other human life aspects like sanitation and 
health. So, in this lesson, we aim to see how important water is, what 
problem that we are facing now regarding water, and how we can 
contribute personally and in community. 

Students learned that the amount of freshwater in Earth is limited, 
and many of the problem is freshwater is not distributed evenly 
across the globe. Some continents get plenty and even waste it, 
some areas get a limited amount of it, in fact, they need to walk for 
miles, or queue for hours to get a bucket of water.

In the class, we were doing research toward water problems, and 
then made an action campaign, a pledge of action that we want to 
do personally and action that we promote to others. Students then 
presented their posters to younger students in level 1-4. 

Not only took personal action and did advocacy about water 
scarcity, they then extended their impact by holding a fundraising 
for the well-drilling project in Sumba. We collaborated with NGO 
Hand International which has a project of water supply for a village 
in Sumba. Students discussed and took the initiative to make the 
fundraising worked, and in a one and a half week, grade 5 was able 
to collect more than 10 million rupiah. 

At the end of the day, it is not how much information our students 
knew or how good their score is, but how they, as human beings, 
are able to bring good impact in their life and life of others. In that 
way, our life will glorify God.

Ms Amelia Febriani
Elementary Teacher

SERVING CULTURE



Marshill Ed 25

SERVING CULTURE

@mscschoolwww.mscs.sch.id24

EASTER CELEBRATION
Senior High Community Service

Aktivitas Learning From Home (LFH) yang 
sedang dilakukan di seluruh sekolah di 
Indonesia, tidak menyurutkan semangat 
siswa-siswi Senior High (SH) MSCS untuk 
tetap dapat merayakan paskah di tahun 
2020 ini.

Sebagaimana Allah telah mengaruniakan 
Tuhan Yesus, anak-Nya yang tunggal untuk 
menyelamatkan kita semua melalui karya 
Salib-Nya (Yohanes 3:16), maka tema 
paskah SH tahun 2020 adalah Sacrifice. 
Tema ini dipilih untuk memaknai kasih 
Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia 
untuk menebus dosa kita.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh 
sivitas SH MSCS adalah ‘berbagi’ dengan 
orang-orang yang terdampak oleh adanya 
pandemi COVID-19. Salah satunya adalah 
dengan berbagi makanan atau minuman 
maupun uang kepada tukang becak dan 
ojek daring. 

Mr Advent
Senior High Teacher

Sembari mengikuti himbauan pemerintah 
serta sekolah untuk tetap menjaga jarak 
(physical distancing) serta stay at home, 
upaya berbagi ini dilakukan dengan cara 
memesan makanan atau minuman melalui 
aplikasi online, kemudian makanan atau 
minuman yang dipesan tersebut diberikan 
kepada ojek daring yang mengambil 
pesanan tersebut. 

Teruntuk tukang becak, siswa-siswi SH 
memesan makanan atau minuman dari 
aplikasi online, lalu menggunakan jasa dari 
ojek daring untuk mengantarkan makanan 
atau minuman ke tukang becak. 

Selain dapat memberkati tukang becak 
dengan makanan atau minuman tersebut, 
ojek daring yang mengantar pun juga  
boleh ikut terberkati sebab mereka 
memperoleh order memesan dan 
mengantar yang berarti ada pemasukan 
buat mereka.

Besar harapan siswa-siswi SH buat kita 
semua adalah dengan adanya semangat 
berbagi ini, kita boleh semakin memahami 
makna dari karya Salib Tuhan Yesus.

Selamat Paskah bagi kita semua!



FUNTASTIC TALENT 2020
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BACK TO 90’s
Funtastic Talent & MS High Festival 2020

Puji syukur bagi nama Tuhan Yesus 
sebab saya masih diberi kesempatan 
untuk menjadi Project Manager dalam 
acara tahunan sekolah yaitu Funtastic 
Talents dan MS High Festival 2020. 
Kami percaya bahwa Funtastic Talents 
dan MS High Festival adalah sebuah 
wadah terbaik bagi siswa siswi MSCS 
untuk dapat menyalurkan setiap talenta/
bakat yang mereka punya serta untuk 
mengembangkan dan mendedikasikan 
apa yang Tuhan sudah berikan. Funtastic 
Talents dan MS High Festival tahun ini 
bertemakan “Back to 90’s”.

Talent show dibagi ke dalam 3 kategori 
besar yaitu Art, Sport & Academic 
yang dapat diikuti oleh siswa siswi dari 
Preschool hingga MS High. Tentunya 
siswa dan siswi selalu mempersiapkan 
performance mereka yang terbaik dengan 
cara meluangkan waktu mereka untuk 
berlatih. Para orang tua juga ikut berperan 
aktif untuk memberikan dukungan kepada 
anak-anak mereka. Para panitia juga 
antusias mempersiapkan segala keperluan 
yang dibutuhkan sejak dari audisi hingga 
sampai ke babak final.

Ms Lim Mey Djing
MCD Staff

Oleh karena ada nya pandemi Covid19 
dan himbauan dari pemerintah untuk 
melakukan physical distancing, maka 
pelaksanaan Funtastic Talents dan MS 
High Festival tahun ini mengalami sedikit 
perubahan,yaitu dilaksanakan secara 
online.
 
Kami para panitia dan pihak sekolah 
bersyukur dan melihat bahwa kondisi 
Covid19 ini tidak melemahkan semangat 
siswa dan orang tua siswa untuk terus 
berkarya serta mengirimkan video 
penampilan terbaik mereka. Saya 
mengucapkan banyak terima kasih kepada 
orang tua yang selalu mendukung anak-
anak nya untuk mengembangkan talenta/ 
bakat yang sudah Tuhan berikan serta para 
panitia yang telah bekerja memberikan 
hal terbaik untuk terlaksananya Acara 
Funtastic Talents dan MS High Festival 
2020.
 
Sampai Jumpa di Acara Funtastic Talents 
dan MS High Festival 2021! 
Stay Safe, Stay Healthy ! Jesus loves you! 
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FUNTASTIC TALENT 2020
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FUNTASTIC TALENT 2020

Saksikan Tayangan Pengumuman Pemenang 
melalui IG @mscschool

Preschool Funtastic Talents 11 - 12 Juni 2020
Elementary Funtastic Talents 17 Juni 2020

MS High Festival 16 Juni 2020
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On December 8 – 11, 2019 Pacific Hills Christian School sent 
their five young teachers to MSCS in order for the team to 
serve our school community and be a blessing to us. Dr Boyce 
(PHCS Principal) believes that this visit will play a huge factor 
in building strong relationship between sister schools. Here 
are few things we can share to the readers about their visit to 
MSCS.

MSCS leadership and PHCS team had very fruitful meetings 
and sharing experience. The team also had a delightful time 
getting to know the students and teachers. They spent time 
doing different  activities together with Preschool up to Senior 
High level students.

Brittany, Stephanie and Bethany taught preschool and Lower 
Elementary, while Royston and Joel visited Junior High chapel 
time, where Joel entertained the assembly by introducing an 
Australian game and Royston inspired the students with a short 
message on being willing to say yes to God’s call in service.

BUILD EACH OTHER UP!

The PHCS Team pleasantly joined our Junior High teachers’ 
community service visiting a blind school (Yayasan Pendidikan 
Anak Buta – Jl. Tegalsari). MSCS has a relationship with this 
school and it was their first time MSCS Teachers were reaching 
out to the blind school’s staff in service. They played games 
and spent time getting to know and talking with the staff of this 
school. 

They also did ‘Go Service’ with Junior High students to some 
Moslem and public schools around Cempaka neighborhood. 
PHSC team saw our students and teachers educating these 
schools in personal hygiene and sharing the love of Jesus 
through actions. They did an excellent job and the MSCS 
teachers were fantastic in leading their students in serving the 
community.
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During their visit to Senior High at Vision Campus, the 
team participated in a sports program. Joel delivered a 
short message sharing with the Senior High students on 
the importance of physical activity and the significance of 
glorifying God with both our bodies and minds. The talk was 
followed by a game of dodge-ball as the team partnered 
with Senior High teachers and staff  to compete against the 
students. This provided a great opportunity to ‘break the 
ice’ with the staff and students of MSCS which led to further 
conversations with them. 

The team also spent in a teaching session with the Senior 
High teachers, which Royston led. Small groups learning 
is a helpful way to deepen both parts relationship with the 
fellow teachers and classroom management proved to be 
a main point of interest, which Royston led. This was a very 
relatable topic for our teachers and the session provided 
very practical examples from his own experience of effective 
classroom management. 
 
The PHCS Team were also invited to MSCS 15th Anniversary 
and Christmas Celebration. During this special occasion, 
they were asked to go on stage in order to greet and 
congratulate the school on behalf of Dr Boyce and PHCS. 
Royston gave a short speech introducing the team and each 
of them gave greetings in Bahasa Indonesia. What a humble 
and precious brothers and sisters they are for our MSCS. 
God bless their hearts. God bless PHCS.
 
(This article is written based on Royston Lee report. Edited 
and adjusted by Ms Lilian for the needs of Marshill column)

Ms Johanna Iskandar
BSD Manager
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ART GALLERY

PRESCHOOL

Jevier
PG A

Annabelle
KG B

Alvaro
PG B

Vivienne
KG A

Clothes and Accessories
 
Use scissors to cut paper strips, and paste it as 
decoration 
Color and make handprint 

“Job’s” (baker)
 
Oven : use sponge to paint the 
box with various color
Kitchen tools : color, cut and 
paste
Cakes and bread inside the 
oven : use playdough to create 
kind of bread and cakes

Land Transportation (Train & Cars)
 
Road : scoop and drop paint, and 
tilt the paper to see watercolor 
flows along the road line and make 
it colorful
Train : we read a story about freight 
train and children create their 
own freight train by pasting shape 
cutouts, and add wheels into it by 
stamping
Cars : paste kind of cars, add details 
by pasting and stamping

Occupation : Fire fighter
 
Draw fire fighter,
Color,
Do fingerpainting,
Spray painting the fire picture, 
Pin-pricking



Alvaro Gavin
Grade 1

Elaine
Grade 2

Kenneth
Grade 3

Sheryll
Grade 4

Adeline
Grade 6

Genevieve
Grade 5

Pattern
 
The students are able to decorate their artwork 
using 3 kinds of pattern; pattern in color, shapes, 
and lines.

Natural and Artificial Materials
 
The students are able to make an artwork by using 
natural materials (their fingers to be used for 
stamping the balloons) and artificial materials (paint, 
cotton, and the art tools they used).

Measuring Form 

The students are able to measure and draw a 
3d form.  

3D Fish

The students are able to create 3D fish artwork 
by using paper.

Drawing Fruit

The students are able to draw a still object by 
applying darker and lighter value, highlight, and 
shadow.

Traditional Art : Mask

The students are able to create a mask that has a 
certain theme in it.
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ART GALLERY

ELEMENTARY
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ART GALLERY

JUNIOR HIGH
Product Design

Costume Design

Product Design 
(Packaging)

Adeline
Grade 7

Adeline
Grade 9

Janice
Grade 9

Catherine
Grade 9

Joey
Grade 9

Elifelle
Grade 9

Michael
Grade 9

Russell
Grade 9

Sharon
Grade 8

Melatih siswa untuk lebih 
mengenal detail sebuah 
produk dan bagaimana 
cara membuat produk 
tersebut lebih menarik 
melalui sebuah poster 
iklan.

Mengenalkan kepada 
siswa detail sebuah 
produk akan tetapi lebih 
kepada packagingnya 
dan mengaplikasikan nya 
menjadi wujud 3D atau 
bentuk aslinya

Mengembangkan 
kreativitas dan 
kemandirian siswa 
membuat karya seni 
dalam bentuk kostum dan 
desain panggung drama
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ART GALLERY

SENIOR HIGH
Rekreasi dan Claude 
Monet Poppies

Melukis dengan nuansa Era Baroque yang 
menonjolkan ciri khas warna tertentu, 
seperti; coklat & hijau. Lukisan Era Baroque 
mempunyai tingkat yang lebih detail, bila 
dibandingkan Era Renaissance.   

Melukis dengan menganut gaya 
Impressionism tahun 1860-an

Vellyn
Grade 10

Samuel
Grade 11

Mengkreasikan lukisan Gustav Klimt abad 19 
dengan gaya berbeda, kombinasi seni lukis & 
rajut.

Gavin
Grade 12
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ACHIEVEMENTS

International Kangaroo Science Contest kembali digelar secara 
serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada hari Sabtu, 28 
September 2019. Kompetisi science bertaraf nasional yang terbagi 
dalam beberapa divisi mulai dari Pre Ecolier (Grade 1 & 2) hingga 
Junior (Gr 9 & 10) diikuti lebih dari 1.500 peserta. Dari Surabaya, 
Departement Elementary MSCS menjadi salah satu sekolah yang 
juga ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut.

Lomba yang diselenggarakan oleh Yayasan Surya Institute ini diikuti 
oleh 35 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 secara mandiri di 
sekolah pada hari Sabtu, 28 September 2019 pukul 10.00 – 11.30 
WIB. Lomba ini dirancang untuk melatih kecakapan berpikir nalar 
siswa sebagai proses meningkatan kekuatan literasi sains dalam 
memahami soal-soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). 
Soal yang diberikan secara tertulis ini terbagi dalam tiga tingkat 
kesulitan secara bertahap mulai easy, medium dan hard.

Hasil dari lomba tersebut yaitu sebanyak 2 siswa meraih Silver 
Medal, 6 orang meraih Bronze Medal dan 5 orang meraih 
Honorable Mention. Semoga prestasi yang telah diraih oleh siswa 
– siswi Departemen Elementary dapat memotivasi siswa-siswi yang 
lain untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi sebagai bekal 
pengalaman dan pelajaran berharga di masa yang akan datang 
serta untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, semata-
mata untuk membawa kemuliaan nama Tuhan ditengah-tengah 
dunia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah atas 
support yang luar yang biasa kepada tim Science sehingga prestasi 
demi prestasi dapat ditorehkan oleh siswa-siswi MSCS hingga 
kancah nasional.

INTERNATIONAL KANGAROO SCIENCE 
CONTEST 2019

WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL

Ms Sistin
Elementary Teacher

Caitlyn
Grade 1

James
Grade 6

Jeremy
Grade 2

David
Grade 4

Nelson
Grade 2

Kaylie
Grade 2

Kimi
Grade 4

Pada bulan Februari lalu, saya mengikuti World Mathematics 
Invitational (WMI) Preliminary Round Indonesia. Lomba ini 
diselenggarakan di 26 negara, dan ini adalah babak penyisihan 
nasional untuk Indonesia. Saya sudah mengikuti WMI sejak kelas
lima. Jalan untuk menjadi medalist pertama tidaklah mudah, mulus 
ataupun singkat. Dibutuhkan konsistensi dan disiplin dalam belajar. 
Namun, terkadang ada pula saat- saat ketika saya merasa jenuh, dan 
ada pula saat saya merasa buntu. Disinilah berkat Tuhan bekerja, 
dalam namaNya aku selalu menemukan jalan. Oleh karena itu,
janganlah patah semangat jika belum berhasil, teruslah berlatih dan 
berdoa. Tuhan pasti akan selalu menghargai usaha kita! Amin.

Stella
Grade 8
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Tahun lalu Saya berkesempatan untuk bisa ikut pertukaran pelajar 
yang diadakan oleh Rotary Youth Exchange tahun 2018-2019. Saya 
ikut pertukaran pelajar ke Taiwan dan menetap di Kota Taitung. Di 
sana Saya mendapatkan banyak pengalaman dan belajar Bahasa 
Mandarin bersama-sama dengan teman-teman dari Negara lainnya. 

Setelah menetap di Taiwan selama 6 bulan, Rotary Youth Exchange 
mengadakan lomba pidato Bahasa Mandarin yang wajib diikuti. 
Di Taiwan, 65 anak pertukaran pelajar yang berasal dari berbagai 
negara ditantang untuk bisa menghafal dan membuat pidato 
selama 3-5 menit dalam Bahasa Mandarin. Saat pentas kita juga 
harus bisa menghadapi perasaan gugup dan menampilkan pidato 
semenarik mungkin.

Semua hasil kerja keras terbayar dan saya bisa memenangkan 
juara 2. Saya sungguh merasa senang dan bangga karena sebagai 
satu-satunya pertukaran pelajar dari Indonesia yang bisa ikut 
terpilih menjadi juara. Pengalaman saya di Taiwan benar-benar tidak 
terlupakan dan menjadi memori yang akan selalu saya kenang.

Nama saya Evelyn Lianto, dari kelas 9, MS HIgh. Saya sering sekali 
mengikuti lomba Matematika, mulai dari tingkat kota, provinsi, 
nasional ataupun internasional. Saya juga berhasil meraih prestasi-
prestasi seperti medali emas di OSN (Olimpiade Sains Nasional) 
2019 di Yogyakarta dan medali perak ITMO (International 
Teenagers’ Math Olympiad) 2019 di Lucknow, India. Dengan 
dukungan dan bimbingan dari sekolah yang besar, saya dapat fokus 
dalam menekuni bidang ini, sehingga saya dapat melewati seleksi 
di setiap kota, provinsi, dan mengikuti Pelatnas. Persaingan yang
sangat ketat ini tentu membuat saya merasa sangat tegang, 
tetapi saya sangat yakin, doa dan kerja keras tidak akan pernah 
mengkhianati hasil.

ACHIEVEMENTS

ROTARY YOUTH EXCHANGE

PRAY AND HARD WORK

My Achievement in

Yobellivia
Grade 12

Evelyn
Grade 9
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Pak Darmawan adalah seorang guru senior di MSCS yang sangat berpengalaman di dunia pendidikan. 
Di edisi Marshill yang ke-26 ini, Beliau akan berbagi cerita mengenai pentingnya sebuah proses, sebab 
melalui berbagai proses dalam hidup ini kita bisa bertumbuh dan mengembangkan talenta yang sudah 
diberikan oleh Tuhan. We are not perfect, but We are growing!

Halo Pak Darmawan! Untuk memulai, satu pertanyaan sederhana : 
Apa yang membuat Pak Darmawan mencintai dunia Pendidikan ?

Apa sih yang mendorong Pak Darmawan tetap menjadi guru 
selama ini?

Bagaimana cara Pak Darmawan keluar dari zona nyaman dan tetap 
semangat untuk belajar hal-hal yang baru ?

Apakah Pak Darmawan pernah mengalami kegagalan ? 
Bagaimana cara Pak Dar untuk bangkit ?

Bagi saya, pendidikan adalah cara yang terbaik untuk mengubah 
seseorang. Mengubah dari kurang baik menjadi lebih baik. Dari 
yang kurang cerdas menjadi lebih cerdas. Dari seorang yang 
mungkin pemalas menjadi seorang yang lebih rajin.

Saya tetap menjadi guru karena menjadi guru membuat saya 
bahagia. Saya merasa sangat bahagia ketika dapat mengubah skill 
dan karakter siswa-siswa saya. Rasa bahagia itulah yang membuat 
saya tetap bertahan menjadi guru. Sepanjang Tuhan masih 
mengaruniakan tubuh yang sehat, saya tetap ingin menjalani profesi 
sebagai guru. 

Saya rasa terus belajar hal-hal baru itu bukan merupakan keluar dari 
zona nyaman. Saya selalu nyaman untuk mempelajari hal-hal baru. 
Saya bahagia ketika berhasil mempelajari hal-hal baru. 

Saya pernah mengalami kegagalan. Yaitu gagal untuk belajar di 
Amerika Serikat sekitar tahun 1996. Saya kecewa saat itu tetapi saya 
dapat bangkit lagi semangat belajar dimanapun saya berada. Saya 
berpikir bahwa banyak cara dan banyak tempat untuk belajar tidak 
hanya di Amerika. Saya suka baca buku, menulis esai, puisi, dan 
novel. Dan saya merasa bangga ketika dapat menyelesaikan sebuah 
tulisan.

We are not Perfect,
But We are Growing!

TEACHER’S BIO
Nama Lengkap : Darmawan
Pekerjaan : Guru
Hobby : Membaca, Bulutangkis, Tenis dan Tenis Meja
Warna Favorit : Putih
Lagu Favorit : We Are The World
Makanan Favorit : Ikan Laut Bakar

TEACHER’S PROFILE
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Menurut Pak Dar, apa yang seharusnya anak muda lakukan sejak 
dini ?

Wah banyak ya yang harus dilakukan, apakah menurut Pak Dar, 
menjadi anak muda berarti harus bisa melakukan semua hal ?

Ditengah Era millennial ini, menurut Pak Darmawan apakah yang 
dibutuhkan oleh seorang muda untuk tetap terus dapat berkarya  
dan bertumbuh ?

Adakah seseorang yang Pak Darmawan idolakan dan apa yang Pak 
Darmawan pelajari dari orang tersebut ?

Pesan apa yang ingin Pak Dharmawan sampaikan untuk siswa siswi 
MSCS?

Anak muda harus memanfaatkan waktu mudanya untuk terus 
belajar. Saya percaya siapapun yang senang belajar akan dapat 
menikmati jerih payah belajarnya. Anak muda juga harus rajin 
bekerja. Semakin banyak bekerja berarti juga semakin banyak 
belajar. Jadi tidak perlu mengeluh ketika banyak pekerjaan karena 
semakin banyak pekerjaan semakin banyak yang dipelajari. Semakin 
banyak yang dipelajari akan semakin membuat hidup kita semakin 
berarti. 

Bukan melakukan semua hal, tetapi mencoba melakukan semua 
hal. Kita tidak akan pernah menjadi manusia sempurna yang 
dapat melakukan semua hal dengan baik, tetapi kita dapat belajar 
melakukan semua hal baru meskipun ada yang berhasil kita lakukan 
dengan baik dan tentu saja ada yang gagal. 

Yang dibutuhkan anak muda adalah mensyukuri talenta yang Tuhan 
berikan dan terus berusaha memaksimalkan talenta tersebut untuk 
kemuliaan nama Tuhan.

Ada satu tokoh yang saya idolakan, yaitu Helen Keller. Dia seorang 
yang buta dan tuli tetapi semangat hidupnya luar biasa sehingga 
dia dapat berhasil menjadi orang yang sukses, bisa menjadi 
pembicara tingkat dunia. Itu karena semangat belajarnya yang 
selalu membara. 

Pesan untuk siswa-siswi MSCS adalah kenalilah talentamu dan 
kembangkan semaksimal mungkin. Jika kaliang kuat di bidang 
akademik, belajarlah sekuat tenaga agar talenta akademikmu 
menjadi semakin cemerlang. Jika kalian kuat di bidang seni atau 
olahraga kembangkan kemampuan seni atau olahragamu dengan 
terus berlatih sampai ke puncak skil yang kalian impikan. 

Mr. Carlsen Permadi
MCD Staff

“Kita tidak akan pernah 
menjadi manusia sempurna 

yang dapat melakukan semua 
hal dengan baik, tetapi kita 

dapat belajar melakukan 
semua hal baru meskipun ada 

yang berhasil kita lakukan 
dengan baik dan tentu saja 

ada yang gagal.”

- Darmawan -
MSCS Teacher

TEACHER’S PROFILE
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