Bismillahi rohmaanir rohiim
Assalmu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Bapak,ibu guru yang saya hormati, dan teman2ku santriwan santriwati SD Negeri 2 Ngaru-aru yang saya sayangi.
Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat
dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di SD kita tercinta ini untuk mengikuti kegiatan
Pesantren Kilat Tahun 2014 ini dengan keadaan sehat bal afiat.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad berserta
keluarga, para sahabatnya, serta kepada kaum muslimin.
Tak lupa saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman2 yang melaksanakannya, semoga
puasa kita diterima Allah SWT, dan kita bisa menyelesaikan puasa kita sampai sebulan penuh, Allahumma aamiin.
Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan urutan kegiatan yang InsyaAllah akan kita laksanakan pada
hari ini, Kamis tanggal 17 Juli 2014 atau bertepatan dengan 19 Romadhon 1435 Hijriah.
Acara yang pertama adalah pembukaan
Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah
Acara yang ketiga Adalah Materi 1
Acara yang keempat adalah Sholat Dhuha berjama’ah
Acara yang Kelima adalah istirahat
Acara yang keenam adalah Materi 2
Acara yang ke-7 adalah Materi 3
Dan Acara ke-8 adalah penutup.
teman2ku santriwan santriwati SD Negeri 2 Ngaru-aru yang saya sayangi, untuk acara yang pertama adalah
pembukaan, untuk itu marilah kita buka Kegiatan Pesantren Kilat kita kali ini dengan membaca Basmalah :
Bismillahirrohmaanir rohiim
Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pesantren kilat bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah.
Allohumma Aamiin.
Acara yang ke-2 adalah sambutan dari Kepala Sekolah, untuk itu kepada Ibu Sri Rahayu kami persilahkan untuk
memberikan sambutan.
Demikian tadi sambutan dari ibu Sri Rahayu yang secara resmi membuka Kegiatan Pesantren Kilat Tahun 2014 di SD
Negeri 2 Ngaru-aru.
Untuk acara berikutnya yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hardiyanto, kepada beliau kami
persilahkan.
Teman2, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hardiyanto, semoga kita bisa mengambil ilmu yang
telah beliau sampaikan.
Untuk acara yang ke-4 adalah sholat dhuha berjamaah, marilah kita menuju Masjid Al-Ikhlas Tegalsari untuk
melaksanakan Sholat Dhuha berjamaah. Setelah Shoalat dhuha kita lanjutkan istirahat.
teman2ku santriwan santriwati SD Negeri 2 Ngaru-aru yang saya sayangi, menginjak acara berikutnya adalah materi
ke-2 yang akan disampaikan oleh ibu wahyuni. Kepada ibu Wahyuni kami persilahkan.
Teman2, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu wahyuni, semoga kita bisa mengambil ilmu yang telah
beliau sampaikan.
Untuk acara berikutnya yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hardiyanto, kepada beliau kami
persilahkan.
Teman2, demikian tadi materi ketiga yang telah disampaikan oleh Bapak Hardiyanto sebagai materi terakhir pada
hari ini, sekarang samapailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup Kegiatan Pesantren Kilat
pada hari ini dengan bacaan Hamdallah bersama-sama.
Alhamdulillahir rohmaanir rohiim
Akhiru salam
Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb

