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Annwyl Rieni/gwarchodwyr
Blwyddyn newydd dda i chi gyd. Mawr obeithiwn eich bod wedi mwynhau dros gyfnod yr Wyl.
Rydym yn edrych ymlaen at groesawi chi yn ôl i ysgol y Login Fach ar 6ed o Ionawr 2022.
Dyma ein trefniadau.
I gyrraedd yr ysgol yn y bore
8:40-8:50 plant i gerdded lawr y llwybr i’r dosbarth. Bydd oedolyn yn cwrdd a’ch plentyn ar dop y
llwybr.
8:40- 8:50 plant y bws yn cyrraedd yr ysgol trwy’r brif gat.
Mynediad i blant y bws yn unig trwy gat y maes parcio.
Amser gadael yr ysgol ar ddiwedd y dydd
3:10 – Meithrin prynhawn
3:15 – Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Bl1, Bl2)
3:20 – Cyfnod Allweddol 2 ( Bl3,4,5,6) a’r bysiau
Ble i godi eich plentyn ar ddiwedd y dydd
Meithrin/Derbyn – mynediad y Meithrin
Blwyddyn 1-6 – ewch ar y buarth at ddrws dosbarth eich plentyn
Ni fydd y plant yn symud i ddosbarthiadau brodyr/chwiorydd ar ddiwedd y dydd.
Os gwelwch yn dda gofynwn am y canlynol
 Gwisgwch fwgwd ar dir yr ysgol
 Defnyddiwch y llwybr i gyrraedd yr ysgol yn unig
 Dim ond plant y bws bydd yn defnyddio gat y maes parcio
 Cerddwch ar y chwith i lawr y llwybr




Cadwch pellter lle bo’n bosib
Cyflymder teithio lawr y lôn yw 5 milltir yr awr

Clwb Brecwast
8:10 – bydd oedolyn yn cwrdd a’ch plentyn ar dop y llwybr.
Arian Ffrwyth
Bydd ffrwyth dosbarth yn cychwyn ar ddydd Llun Ionawr 10fed – cost £10 am hanner tymor neu
£2.00 yr wythnos.
Nofio
Bydd blwyddyn 4 yn nofio ar ddydd Gwener am yr hanner tymor nesaf.
Gwersi offerynnol
Pres – dydd Llun
Ffidil – dydd Iau
Telyn i flwyddyn 4,5,6 – os oes diddordeb gyda’ch plentyn gael gwersi telyn, cysylltwch â’r ysgol.
Amser Chwarae
Bydd angen dillad addas ar gyfer tywydd gwlyb amser chwarae
Diwrnod HMS
18.2.22 – Ysgol ar gau i ddisgyblion
Symptomau Covid
Os mae eich plentyn yn dangos symptomau Covid, dilynwch canllawiau’r Llywodraeth.
Gwersi Cymraeg
Dyma linc ‘Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe’ i’r holl gyrsiau Cymraeg i ddechreuwyr sydd yn
dechrau ym mis Ionawr bit.ly/JanuaryWelsh
sQuid
Sicrhewch fod eich cyfrif mewn credyd er mwyn i'ch plentyn dderbyn cinio ysgol a bod ôlddyledion wedi'u talu.
Dosbarth Derbyn
16.2.22 – Bydd nurse yr ysgol yn cynnal Rhaglen Mesur Plant. Cliciwch y linc am fwy o
wybodaeth
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/rhaglen-mesur-plant-cymru2/

Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.
Rhian Davies
Pennaeth Gweithredol

