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BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug Rayakan HUT RI Ke-69  
 
Jakarta, 22 Agustus 2014 – Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) diperingati setiap 
tanggal 17 Agustus dan semakin memupuk semangat persatuan dan nasionalisme rakyat 
Indonesia di tahun ke-69. Hal tersebut tampak dari berbagai perayaan 17 Agustusan yang di 
gelar di Indonesia. Demikian juga di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug, HUT RI Ke-69 
diperingati dengan penyelenggaraan upacara bendera dan dimeriahkan dengan lomba mulai 
dari siswa TK hingga tingkat SMA. 
 
Perayaan HUT RI di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug sudah diselenggarakan sejak 
tahun 2005 dan pada tahun ini mengangkat tema Cinta Tanah Air. Melalui tema tersebut 
sekolah berharap para siswa bangga dan mencintai tanah air Indonesia yang kaya akan suku 
dan budaya. Pelaksanaan upacara bendera akan dilakukan bergantian oleh siswa TK hingga 
SMA pada hari dan jadwal yang berbeda. Selain itu agar para siswa dapat mengekspresikan 
arti kemerdekaan, perayaan juga diramaikan dengan adanya perlombaan.  
 
Pada hari Jumat, 22 Agustus, pada pukul 10.00 – 10.30 akan diselenggarakan lomba 
mengambil bendera dan kelereng dalam sendok untuk siswa TK. Sedangkan siswa SD, akan 
melakukan aktivitas kelas yang berhubungan dengan hari kemerdekaan, seperti membuat 
poster dan hiasan bendera, serta menghias papan kelas dengan dekorasi hari kemerdekaan.  
“Semoga Perayaan HUT RI Ke 69 tahun ini mampu merefleksikan diri sendiri, khususnya para 
siswa TK-SD mengenai kemerdekaan seutuhnya bagi bangsa Indonesia”, ujar Ratu Harida 
Fitria, PYP Departement Head Bahasa Indonesia, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 
 
Pada hari yang sama pukul 13.00 – 15.00 akan diselenggarakan lomba untuk siswa SMP dan 
SMA, antara lain balap karung, lomba makan kerupuk, sepak bola daster dan tarik tambang. 
“Perayaan HUT RI ini ditujukan agar para siswa menyadari bahwa semangat kebersamaan 
akan menciptakan kekuatan besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita sebagai warga 
negara Indonesia”, terang Hafidz, MYP Department Head – Bahasa Indonesia, 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 operasional. 
 
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 : 
Dian Octavia Anggraini 
Marketing Communication BINA NUSANTARA 
Ph : 021 - 7243663 ext. 4323   
HP : 0815 55759002 
Email : dian@binus.edu  
Website: www.binus-school.net 
 

http://www.binus-school.net/

