Press Release

Untuk Diterbitkan Segera
Carnival and Fun Fair 2012

Serpong, 3 Maret 2012 – Suasana di gedung Early Childhood Years (ECY / TK) dan Elementary (EL
/ SD) BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong tampak lebih meriah dari biasanya karena hari
ini (3/3) sedang berlangsung Carnival and Fun Fair 2012.
Sekitar 15 permainan serta 7 aktivitas seni dihadirkan bagi 1.000-an siswa ECY dan EL yang hadir
bersama orang tua mereka. Dari pk. 07.45 – 11.00, para siswa dan orang tua dapat menikmati
berbagai permainan tantangan dan inovatif serta aktivitas seni, seperti : mini golf, nail art, face
painting, bazaar, dan lain-lain.
Nama permainan dan aktivitas seni juga dibuat dengan sangat kreatif oleh para guru yang telah
mempersiapkan acara ini selama lebih kurang 3 bulan lalu, seperti : ―The Price is Right‖, ―Angry
Balls‖, ―Feed Me If You Dare‖, ―Balloon Attack‖, ―ScrapHouse‖, ―Make Your Own Bracelet‖, dan
lain-lain.
Yang paling menarik pada Carnival and Fun Fair 2012 kali ini adalah ―Bungee Trampoline‖,
―Bouncy Castle‖ dan ―Wall Climbing‖.
Kegiatan Carnival and Fun Fair ini bukan hanya sekedar hiburan, namun para siswa diajak untuk
berbagi dengan sesama karena semua dana yang terkumpul dalam akan disumbangkan bagi
pendidikan anak yang berkebutuhan khusus.
―BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong tidak hanya menanamkan pengetahuan secara
akademik saja kepada para siswa, tapi kami ingin menanamkan sikap kepedulian terhadap
sesama,‖ ungkap Elsie L. Bait, ECY/EL Principal BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong.
Elsie menambahkan bahwa unggul di bidang akademik saja tidak bisa menjamin bahwa individu
tersebut kelak menjadi manusia yang berakhlak mulia. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong
memiliki visi untuk menjadikan anak-anak didiknya sebagai individu berkarakter moral yang baik,
unggul di bidang akademik dan memiliki jiwa kepemimpinan yang berinovasi, dengan harapan dapat
memberikan inspirasi dan kontribusi yang baik di komunitas lokal maupun global.
Tahun ini merupakan tahun kedua Carnival and Fun Fair diselenggarakan, dimana pada tahun 2011
lalu dana yang terkumpul disumbangkan bagi korban bencana Gunung Merapi. Kini, Carnival and
Fun Fair 2012 juga mulai dibuka untuk umum.
―Acara ini bertujuan untuk pembentukan karakter siswa sedini mungkin dan meningkatkan
kesadaran siswa serta orang tua akan pentingnya membantu sesama, khususnya memperhatikan
anak-anak yang berkebutuhan khusus,‖ ungkap Hassan Mulyadi, Ketua Panitia Carnival and Fun
Fair 2012.
Semoga melalui kegiatan yang terselenggara ini, para siswa semakin ditempa untuk lebih peduli
terhadap lingkungan sekitar mereka.
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Sekilas tentang BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong merupakan bagian dari BINA NUSANTARA Group,
lembaga pendidikan yang telah berkiprah dan memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan
Indonesia selama lebih dari 30 tahun.
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong menyelenggarakan pendidikan dari tingkat Early
Childhood Years (Pra TK -TK) hingga High School (SMA); dimana tingkat TK dan SD menggunakan
kurikulum dari Singapura dan dilanjutkan kurikulum Cambridge untuk tingkat SMP dan SMA.
Berdiri sejak tahun 2007, di atas lahan hijau seluas 7.5 hektar, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL
Serpong menyelenggarakan pendidikan akademis dan non-akademis dengan Bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar serta mengajarkan Bahasa Indonesia dan Mandarin.

Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL memulai aliansi dengan Institut Hwa Chong,
Singapura. Kolaborasi yang terbentuk mencakup pelatihan para guru, program-program
kerjasama, pengembangan kurikulum, dan konsultasi strategik. Semua itu merupakan bagian tidak
terpisahkan dari upaya sekolah untuk memberikan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas.
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