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Serunya Aquatic Fun Day 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 

 
Jakarta, 3 Desember 2013 – Disela-sela kesibukan dan rutinitas yang dijalani sehari-hari 
oleh siswa-i BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug, pada hari ini (3/12), Physical, 
Social and Personal Education (PSPE), BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 
mengadakan kegiatan olahraga air yang diberi nama Aquatic Fun Day. 
 
Aquatic Fun Day adalah sebuah olah raga yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan 
di dalam air. Aquatic Fun Day berlangsung di Atlantis Water Outbound, Ancol – Jakarta 
Utara, mulai pukul 07.40 s/d 12.30 WIB yang akan diikuti oleh siswa-i SD kelas 3 sampai 
kelas 5, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong. 
 
Berbagai kegiatan seru yang berlangsung di dalam air akan menyemarakkan acara ini, yang 
dimulai pada pukul 09.31 – 12.00 WIB, seperti: Water Outbound Challenge yang terdiri 
dari flying fox to lazy river, wall climbing over the water, lily pad crossing, Swimming 
Competition yang terdiri dari free style boys, free style girls, breast stroke boys, back 
stroke boys dan girls, Water Fun Games yang terdiri dari penny in the bucket, water polo 
boys, water polo girls, water brigade dan rubber donut relay. 
 
Aquatic Fun Day terbagi menjadi empat tim yang dibuat dengan nama-nama warna yang  
berbeda yaitu tim tim merah, tim biru, tim hijau dan tim ungu dimana di dalam setiap tim 
terdiri dari guru-guru atau pengajar BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. Semoga 
dengan berlangsungnya Aquatic Fun Day selain dapat membuat badan menjadi sehat 
diharapkan juga mampu meningkatkan team work antara para guru dan siswa-i BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL Simprug, ungkap Ronald V. San Juan yang akrab disapa Mr SJ 
yang juga merupakan Subject Teacher Physical Education (PE), BINUS INTERNATIONAL 
SCHOOL Simprug. 
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Sekilas tentang BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug : 
 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 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 Simprug menyelenggarakan jenjang pendidikan dari 
Early Years (TK) hingga High School (SMA) menggunakan kurikulum dari International 
Baccalaureate (IB) yang terdiri dari Primary Years Programme untuk anak usia 3 – 10 
tahun, Middle Years Programme untuk usia 11 – 15 tahun dan Diploma Programme untuk 
usia 16 – 17 tahun. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug juga mendapatkan sertifikasi 
ISO 9001:2000 untuk pengakuan kualitas standar manajemen. 
 
Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL memulai aliansi dengan Hwa Chong 
Institution, Singapore. Kolaborasi yang terbentuk mencakup pelatihan para guru, program-
program kerjasama, pengembangan kurikulum, dan konsultasi strategik. Semua itu 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 
untuk memberikan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas.  
 
 
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi: 



Theresia Hastuti 
Marketing Communication 
BINA NUSANTARA 
Ph  : 021 - 5345830 ext. 2150 
Fax  : 021 - 5301668   
Cell  : 0813 – 16541300  
Email  : thastuti@binus.edu  
Website : www.binus-school.net 
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