
P r e s S
Santa Monica
Saint Monica
and Growing
Mind Preschool

Enroll Now & 
Get Subsidy
20 % Subsidy for 

Enrollment
- Primary -

Free 2 Sessions 
- Baby & Mom Class -

30 % Subsidy for 
Enrollment 
- For N1 to K2 -

Contact & Information:

Saint Monica Jakarta School
Sunter - (021-65307273 / 7148)

Saint Monica
Boulevard - (021-4515791 / 5792)

Santa Monica
Kopyor - (021-45855812)
Growing Mind Preschool

Grand Orchard - (021-29061664)
Growing Mind Preschool

Harapan Indah - (021-88877719)

Program Menabung Maybank (BII)

Pada Tahun Ajaran 2015/2016, sekolah bekerjasama dengan Bank Maybank (BII) dalam 
mensukseskan Program Menabung bagi setiap anak. 

Menabung memiliki banyak manfaat, oleh karena itu Orang Tua sebaiknya mengajari anak untuk 
menabung sejak dini. Apa manfaat belajar menabung bagi anak?
1. Belajar Mengelola Uang Pribadi
Dengan belajar menabung, anak akan belajar mengelola keuangan secara pribadi. Ia bisa 
menentukan sendiri seberapa besar dari uang yang diterima akan disisihkan untuk ditabung dan 
seberapa besar yang akan dibelanjakan.
2. Memiliki Perencanaan Keuangan
Menabung membuat anak memiliki perencanaan, akan digunakan untuk apa hasil tabungannya 
setelah terkumpul banyak.
3. Menghargai Uang
Setelah beberapa saat menabung, anak akan menyadari bahwa uang yang dikumpulkan semakin 
banyak. Hal ini akan memberikan kesadaran bahwa uang yang sedikit bisa dikumpulkan menjadi 
banyak. Anak juga segera menyadari bahwa untuk mengumpulkan uang diperlukan pengorbanan 
dan waktu yang lama.
4. Belajar Disiplin
Belajar menabung juga membantu anak belajar disiplin. Untuk dapat menabung dengan konsisten 
diperlukan kedisplinan menyisihkan uang secara teratur.
5. Membuat Kebanggaan
Anak akan memiliki kebanggaan jika ia bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak dalam 
waktu yang lama. Anak juga akan bangga jika ia bisa membeli sesuatu menggunakan uang hasil 
tabungan sendiri. 
MARI MENABUNG! Untuk info lebih lanjut harap menghubungi Ms. Leonarda N.

Program Baby & Mom
Berikut adalah foto-foto kegiatan Baby & Mom yang ada di Saint Monica Boulevard, Santa Monica & Growing Mind Preschool



When Krakatoa erupted in 1883, its force was so great it could be heard 4,800 kilometers away in Australia.Knowledge  Fact :

STUDENT’S ACTIVITIES
Coloring Competition at Growing Mind Preschool Klp. Gading

Valentine Days - All School
Dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang, anak-anak melakukan kegiatan di sekolah dengan tema “Loving is Caring”,
anak-anak beserta Orang Tua yang dikasihi bersama-sama mengikuti kegiatan dengan sukacita. Anak-anak juga 
mempresentasikan kasih sayangnya kepada Orang Tua dengan cara yang menarik dan membuat terharu.

Chinese New Year Art Performances - All School - at MOI

Christmas Art Performances - All School - at MKG 3



When Krakatoa erupted in 1883, its force was so great it could be heard 4,800 kilometers away in Australia.

Police Visit Day - Preschool
Polisi Sahabat Anak mengadakan kunjungan ke Sekolah. Anak-anak belajar dan mengenal profesi Polisi, apa yang menjadi 
tugas Polisi, pakaian yang dikenakan, peralatan dan kendaraan yang digunakan, juga belajar mengenai rambu-rambu lalu 
lintas. Anak-anak juga menaiki mobil Polisi untuk berkeliling ke lingkungan sekitar. Sungguh senang.

Fire Fighter Visit Day - Preschool
Petugas Pemadam Kebakaran mengadakan kunjungan ke sekolah. Anak-anak belajar mengenai bahaya api, dan profesi Petu-
gas Pemadam Kebakaran, peralatannya, pakaiannya & kendaraannya. Sungguh senang anak-anak boleh bertambah ilmunya.

English Awareness Day - Primary Saint Monica Jakarta School
Primary SMJS kerap mengadakan event bernama English Awareness Day. Pada event tersebut anak-anak akan berlomba 
presentasi menggunakan Bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk mengasah kepintaran anak dalam berbahasa Internasional 
tersebut. Event ini pun di kemas menarik, ada performance anak-anak seperti menari maupun drama. Good Job!

Children’s Day - All School
Dalam memperingati Hari Anak Sedunia, anak-anak diajak untuk mengenakan pakaian berbagai macam karakter (kostum 
princess, batman, polisi, tentara, dokter, dan lain-lain). Pada event ini, anak-anak akan membacakan kata-kata indah yang 
dituliskan Orang Tuanya untuk mereka. Ada juga beberapa permainan, sehingga menjadikan event ini semakin menarik.



Science Fair - Primary Saint Monica Jakarta School
Selain English Awareness, event Science Fair pun digemari oleh anak-anak Primary SMJS, di sini mereka berlomba-lomba 
menjadi pemenang sembari menambah ilmu dalam bidang Science. Percobaannya beragam dan dibuktikan dengan 
sempurna. Selamat kepada para pemenang! 

Coloring Competition

Ketentuan :

Kirim hasil ke Growing Mind Preschool, Klp. Gading, • 
paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
Kertas ini harus di perbesar ukuran A4.• 
Tuliskan nama dan umur anak di pojok kanan atas• 
Penilaian berdasarkan kreatifitas anak dalam • 
mewarnai sesuai umur.

Keputusan juri tidak• 
          dapat diganggu gugat.

3 pemenang akan mendapatkan Kupon Diskon TK/• 
SD, Kupon Windsor English School dan bingkisan.
Usia peserta dari umur 3 sampai dengan 12 Tahun. • 


