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Gorffennaf  12fed  2020  
  
Annwyl  Riant,  
  
Wrth  i’r  flwyddyn  ysgol  hon  ddirwyn  i  ben,  carwn  ddiolch  i  bob  yr  un  ohonoch  am  eich  
cefnogaeth  a’ch  gwaith  yn  ystod  y  flwyddyn.  Diolch  o  galon  am  y  geiriau  caredig  sydd  wedi  
dod  ger  ein  bron  a’r  anrhegion  niferus.  Bu’n  flwyddyn  heriol  a  gwahanol  iawn  i  ni  gyd  ond  yr  
rydym  yn  awr  yn  edrych  ymlaen  at  gychwyn  blwyddyn  ysgol  newydd  ffres  fis  Medi.    
  
Dymunaf  yn  dda  i  ddisgyblion  Blwyddyn  6  sydd  yn  ymadael  â’r  ysgol  eleni.  Mae  eu  cyfraniad  
yn  yr  ysgol  wedi  bod  yn  arbennig  iawn  a  bu’n  fraint  i  ni  eu  gweld  yn  datblygu  yn  ystod  eu  
cyfnod.  Chwythig  iawn  oedd  methu  ffarwelio  yn  iawn  yn  ystod  yr  Haf  eleni.  Ymddiheurwn  yn  
fawr  iawn  am  hyn.    
  
Bu’r  croeso  i  ddisgyblion  newydd  Tymor  yr  Haf  yn  anodd  iawn  eleni  yn  sgîl  y  Covid-‐19.  
Rydym  yn  edrych  ymlaen  yn  fawr  iawn  i  weld  y  disgyblion  Meithrin  newydd  yn  y  dyfodol  
agos.  Yr  ydym  yn  awyddus  iawn  i  gwrdd  â  chi  fel  rhieni  newydd  yn  y  tymor  newydd.  Cofiwch,  
ddanfon  neges  ataf  os  oes  gennych  gwestiwn  neu  am  sgwrs.    
  
Gyda  thristwch,  yr  ydym  fel  ysgol  yn  ffarwelio  eleni  gydag  aelod  gwerthfawr  a  gweithgar  
iawn  o  staff  yr  ysgol.    Bu  Mrs  Sarah  Lund  yn  gaffaeliad  mawr  i  ni  fel  Cynorthwywraig  
Ddosbarth.  Ymddeoliad  hapus  iawn  i  chi  a  diolch  am  eich  gwaith  ar  hyd  y  blynyddoedd.  Yr  
ydym  hefyd  yn  edrych  ymlaen  i  groesawu  Mrs  Lynn  yn  ôl  i’r  ysgol  wedi  ei  chyfnod  
mamolaeth.  Gobeithio  na  fydd  Samuel  yn  gweld  eisiau  ei  fam  yn  ormodol.    
  
Hyderaf  eich  bod  wedi  derbyn  llythyr  croeso  dosbarth  newydd  yn  ffeil  J2E  eich  plentyn  neu  
drwy’r  post  yn  datgan  enwau’r  staff  a  fydd  yn  eu  dysgu  y  flwyddyn  nesaf.  Gwelwch  y  tabl  
isod  sydd  yn  rhoi  manylion  ail  gychwyn  mis  Medi.  
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Plant  Meithrin  (rhan  amser)  Ebrill  2020  –  Bydd  y  plant  a  oedd  fod  cychwyn  yn  Ebrill  2020  yn  
dechrau’r  ysgol  am  9.00  tan  11.30  y.b.  o  ddydd  Iau  Medi  3ydd  ymlaen.  
  
Plant  Meithrin  (rhan  amser)  Medi  2020  –  Bydd  y  plant  sydd  i  ddechrau  Medi  2020  yn  
dechrau  yn  yr  ysgol  bob  brynhawn  12.20  tan  2.50  o  ddydd  Iau  Medi  3ydd  ymlaen.    
  
Plant  Blwyddyn  3  –  Bydd  dau  ddiwrnod  o  bontio  yn  digwydd  i  Flwyddyn  3  yn  yr  Iau  ddydd  Iau  
Medi  3ydd  a  dydd  Gwener  Medi  4ydd.    
  
Er  mwyn  hwyluso  trefniadau  i  rieni,  bydd  gweddill  disgyblion  yr  ysgol  yn  ail  gychwyn  llawn  
amser  ar  Llun  Medi  7fed  2020.    
  
Er  gwybodaeth    
Bydd  angen  pecyn  bwyd  ar  eich  plentyn  ar  gyfer  y  pythefnos  cyntaf  o  leiaf.  
Ni  fydd  Clwb  Brecwast  na  gofal  ar  ôl  ysgol  am  y  pythefnos  cyntaf  o  leiaf.    
Plant  i  wisgo  gwisg  ysgol.  
  
Hyderaf  bod  y  wybodaeth  uchod  mor  gywir  ag  y  gall  fod  am  y  tro  heb  fod  yna  newidiadau  
erbyn  Mis  Medi.    
  
Mwynhewch  wyliau  Haf  dedwydd  gyda’ch  teuluoedd.  
  
Gary  Anderson  
  
  
  

  

  
  
  
  

