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NORMAL
BONAVITA SCHOOL GOES TO

HAVE BEEN 

Principals and most teachers in Bonavita School have 

 followed the Covid-19 Vaccine stage one and two

according to government program. Bonavita School's

principals and teachers followed this program as a

concern in health issues

Bonavita School's principals and teachers encourage all

students to participate in Covid-19 vaccine program for

young aged person when they are ready.

Let's Join the program so we can go back to our normal

school's routine.
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BONAVITA TEACHERS

VACCINATED!



Beberapa waktu yang lalu, Yayasan Pendidikan Bonavita merayakan natal yang dihadiri oleh
guru dan siswa, serta pengurus yayasan. Tidak pernah terpikir sebelumnya, perayaan Natal
dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di sekolah,
perayaan Natal dilakukan dengan kehadiran siswa secara terbatas dan bahkan peserta
diharapkan mengikuti perayaan secara daring. Semua serba terbatas. Meskipun perayaan
dilakukan dengan keterbatasan, banyak hal yang didapatkan. Terlihat keceriaan dan
kekhusyukan perayaan Natal memberi warna tersendiri dalam keluarga Yayasan Pendidikan
Bonavita, yaitu kerinduan untuk berkumpul.

Melalui perayaan Natal, kita diajak untuk
melihat dan menyadari bahwa Allah hadir
dalam kondisi apa pun menyertai umat manusia
dan bekerja untuk memulihkan situasi yang
sedang dihadapi. Termasuk pula dalam situasi
ketika masyarakat global mengalami kecemasan
dan ketakutan dalam menghadapi pandemi
Covid-19. Dalam keheningan tersebut setiap
orang diajak untuk berusaha membangun kerja
sama dengan pemerintah dan semua pihak yang
bekerja keras untuk menanggulangi dampak
pandemi Covid-19 dengan tetap menaati
protokol kesehatan.
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PERAYAAN
NATAL

MENGGUNAKAN
DARING DI

MASA PANDEMI
COVID-19
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Begitu pula dalam merayakan

Tahun Baru 2021, dalam kondisi

pandemi ini, kita melepaskan

suasana keramaian seperti yang

terjadi di tahun sebelumnya dan

masuk dalam suasana yang tidak

biasa. Sudah sepantasnya kita

kembali menjalin sosialitas tanpa

dibatasi dengan perangkat

komunikasi dan bersyukur

bahwa dalam kondisi apapun

Tuhan tidak pernah tidur dan

selalu mendampingi kita. 
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Dedy Prasetya, M. Kom.
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Pada perayaan Mandarin Day
(Imlek) di SD Bonavita tahun ini, 
siswa/siswi yang mendapat juara
diundang ke sekolah untuk
mengambil hadiah dan sertifikat
penghargaan. Meskipun hanya
melalui Video (daring), 
 siswa/siswi tetap bersemangat
dalam mengikuti lomba yang
diselenggarakan oleh sekolah.
Siswa/siswi menampilkan
kreativitas dalam video dengan 
 menyanyi dan membaca puisi
dibantu orangtua (wali) di rumah
sehingga diharapkan dapat
mengurangi kejenuhan
siswa/siswi yang belajar di
rumah. Hal ini juga diharapkan
menambah wawasan siswa/siswi
dan orang tua dalam pelajaran
bahasa Mandarin. 

Selain itu, guru – guru juga ikut
meramaikan dengan penampilan
lomba dan pentas seni. Dalam
perlombaan guru, terutama
kaligrafi (shufa), diharapkan guru
– guru dapat mempelajari hal –
hal baru tentang cara penulisan
huruf Mandarin sehingga dapat
ikut merasakan pelajaran bahasa
Mandarin.

Semoga perayaan ini dapat
menjadi sebuah dukungan sarana
pembelajaran tentang budaya
China/Tiongkok sehingga
siswa/siswi SD Bonavita dapat
lebih tertarik dalam pelajaran
Bahasa Mandarin.

Perayaan Mandarin Day (Imlek) bersama di SD BONAVITA Tangerang,
Selasa (23/2/2021). Salah satu alasan SD Bonavita merayakan Mandarin
Day (Imlek) adalah agar siswa-siswi serta guru-guru dapat mengenal dan
menghargai sejarah budaya dari etnis Tionghoa. Perayaan Mandarin Day
(Imlek) tetap diselenggarakan walaupun tahun ini cukup berbeda. Perayaan 
diikuti oleh guru - guru dan siswa/siswi SD Bonavita, serta siswa/siswi
peserta lomba melalui daring dengan mengirimkan video kreativitas
masing-masing. Adapun lomba untuk siswa/siswi adalah menyanyi dan
membaca puisi mandarin, sedangkan guru-guru mengikuti lomba kaligrafi
China (shufa) dan menyanyi.

Meski tahun ini acara Mandarin Day (Imlek) diselenggarakan tidak seperti
tahun-tahun sebelumnya, namun acara dapat tetap dilaksanakan dan
berjalan dengan lancar. Siswa/siswi mengikuti lomba melalui jarak jauh
menggunakan video, sedangkan untuk guru-guru SD Bonavita dapat turut
serta mengikuti acara di lapangan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.

CHINESE NEW YEAR
b y  C h e r i e n  k e s u m a ,  S . M  ,  J e s i s c a ,  S . S  ,  V i a  a s t r i a ,  B . E d
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Cherien kesuma, S.M , 
Jesisca, S.S , 

Via astria, B.Ed
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Guru Bidang Studi Mandarin
SD BONAVITA
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Perayaan Hari Valentine tahun ini berbeda dengan

tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19 sudah

berjalan hampir satu tahun. Dilansir dari

Voaindonesia.com (2021) Rahajeng Ika, seorang

psikolog anak dan keluarga, mengatakan bahwa

perayaan Hari Valentine di tengah pandemi dengan

tema cinta dan kasih sayang dapat dilakukan kepada

keluarga.Terdapat lima “bahasa cinta” untuk

menunjukkan rasa sayang, yakni kata-kata penegasan

cinta, sentuhan fisik seperti pelukan, pemberian kado,

alokasi waktu berkualitas untuk yang tersayang, dan

memberi bantuan atau pertolongan yang dibutuhkan.

VALENTINE DAY IN
PANDEMIC

Februari identik dengan bulan romansa. Hari

Valentine yang jatuh setiap 14 Februari sering

dinanti-nanti oleh orang yang romantis. Namun, di

tengah pandemi yang berkepanjangan ini,

merayakan hari kasih sayang disesuaikan dengan

segala keterbatasan yang tidak menutup

kemungkinan rasa kasih sayang tetap tersampaikan 

 dengan makna yang sangat berharga.

Berbagai kegiatan atau tindakan untuk menunjukkan

perhatian kepada keluarga, dapat dilakukan dengan

cara menghabiskan waktu bersama keluarga seperti,

bermain teka-teki, anggota keluarga saling

membantu, atau orang tua membuat masakan

kesukaan anaknya. Oleh karena itu, love is do something

simple but meaningful of love.

By Mrs. Stephanie, S.S

Stephanie, S.S.
Penulis :

Guru Bidang Studi Conversation
SMP BONAVITA



Kita tidak perlu takut karena vaksin Sinovac

sudah melalui uji klinis, tidak memiliki efek

samping yang serius, dan halal berdasarkan

fatwa MUI pada tanggal 11 Januari 2021.

Terdapat beberapa reaksi setelah vaksin seperti :

nyeri otot, demam ringan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sebelum dan sesudah di-vaksin,  

kita mempersiapkan diri untuk istirahat, makan,

dan minum yang cukup serta berkualitas.

Tujuan dari vaksin Covid-19 ini adalah dapat

melindungi tubuh dengan menciptakan respon

antibody pada tubuh dan mencegah seseorang

terkena virus Corona serta melindungi orang-

orang sekitar.

Sebaiknya, kita mengikuti anjuran pemerintah

agar kasus Covid-19 di Indonesia semakin

berkurang dan pandemi segera berakhir

sehingga para guru sebagai pendidik dapat

menjalani aktivitas pembelajaran dengan normal

kembali.

Telah kita ketahui, vaksinasi Covid-19 telah dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang

pertama yang di-vaksin menggunakan Vaksin Sinovac. Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM) serta Emergency Use Authorization (EUA) telah memberikan izin atas penggunaan Vaksin

Sinovac walaupun terdapat keraguan atas ke halal-an vaksin tersebut dikarenakan keadaan urgent. 
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Vaksinasi
Covid-19
Deni Herlina
Yustina Isnaeni
Evi Yulianti 

Penulis :

Guru KB & TK Bonavita



PENANGANAN 
EFEK SAMPING
SETELAH VAKSIN
Vaksin COVID-19 telah tiba.

Mungkin itu ungkapan rasa hati

kita. Tetapi, bukan berarti kita

bebas dari pandemi ini. Kita tetap 

 menjalani keseharian dengan

metode New Normal yaitu

menggunakan masker, mencuci

tangan, menjaga jarak, dan

menjauhi keramaian atau

kerumunan.

Membicarakan tentang vaksin

COVID-19, tidak akan lepas dari

efek yang timbul sesudahnya.

Banyak di antaranya akan

mengalami efek samping ringan

setelah melakukan vaksinasi. 

Beruntungnya, efek samping ini

mudah dirawat dan tidak bertahan

lebih dari satu atau dua hari. Perlu

dicatat pula bahwa efek samping

merupakan tanda normal bahwa

tubuh Anda sedang membangun

perlindungan. Beberapa efek

samping umumnya, rasa sakit dan

bengkak di tempat suntikan,

kelelahan, sakit kepala, menggigil,

sampai demam.

TIPS AND TRICK !
B Y  B U D I  S U N J A Y A ,  S . E

A SNEAK PEEK
OF THIS ISSUE:
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G U R U  S E N I  B U D A Y A  S M P
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 Cara mengatasinya, para ahli

menyarankan beberapa tips yang

dapat dicoba. Berikut penjelasannya

dikutip dari berbagai sumber.

1. Nyeri di tempat suntikan

Nyeri di tempat suntikan banyak

dirasakan usai divaksinasi. Kabar

baiknya rasa sakit ini adalah tanda

bahwa tubuh mengembangkan

respon kekebalan terhadap vaksin.

Untuk mengobati rasa sakit, Pusat

Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit AS (CDC) menyarankan

untuk kompres dingin pada area

penyuntikan yang mungkin terasa

sakit. Tujuannya untuk mengurangi

efek peradangan pada area tersebut.

Jika masih terasa sakit, coba

gerakkan lengan. 

3. Nyeri otot dan pegal

Beberapa orang juga merasakan

pegal di sekujur tubuh setelah

mendapatkan vaksin COVID-19.

'Otot mereka terasa pegal dan tidak

hanya di tempat suntikan," kata D.

Bonnie Maldonado, M.D, pakar

penyakit menular di Fakultas

Kedokteran Universitas Stanford.

"Untuk mengatasinya, minum

banyak air dan istirahat. Mandi air

hagat juga bisa membantu.'

2.  Kelelahan, demam, dan sakit

kepala

Untuk demam, istirahat yang cukup,

minum cukup, berpakaian longgar,

dan relaksasi adalah cara untuk

mengatasi kelelahan. Gejala sering

kali muncul di keesokan hari usai

vaksinasi. Selain itu, beberapa obat

yang dijual seperti ibuprofen dan

lainnya dapat digunakan untuk

meredakan demam dan sakit

kepala. Hanya saja, berkonsultasi

dengan dokter terlebih dahulu bila

ingin mengkonsumsi obat-obat

tersebut.

Efek samping biasanya tidak bertahan lebih dari 48
jam setelah mendapatkan suntikan, dan seringkali
memudar lebih cepat dari itu, tetapi jika Anda
mengalami efek samping hingga berhari-hari setelah
mendapatkan vaksin COVID-19, hubungi dokter.

BUDI
SUNDJAYA S.E.
GURU SENI MUSIK SD BONAVITA
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INFORMATION CONTACT US

bit.ly/InfoVABonavitaSchool
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