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Annwyl riant / gofalwr, 

 

Wrth i ni gyrraedd diwedd ein mis cyntaf yn ôl yn yr ysgol, roeddwn i'n meddwl y 

byddai'n werth eich diweddaru ar ein hamgylchiadau, digwyddiadau a chynnyd yn 

yr ysgol. 

 

Covid-19. 

Hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd wrth inni 

ddod i delerau â'r gweithdrefnau newydd a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Rydym wedi diweddaru ein Asesiad Risg (AR) i adlewyrchu'r canllawiau a'n 

gweithdrefnau. Gellir gweld yr AR ar wefan yr ysgol. 

 

I'ch atgoffa, mae'r canllawiau ynghylch achosion covid  yn nodi: 

 

• Os yw'ch plentyn wedi profi'n bositif gan ddefnyddio prawf LFT, dylech archebu 

prawf PCR cyn gynted â phosibl. Dylech gadw'ch plentyn gartref tan ganlyniad y 

prawf. 

• Os yw'ch plentyn yn arddangos unrhyw un o'r symptomau sy'n gysylltiedig â 

covid-19, dylech archebu prawf PCR cyn gynted â phosibl. Fel uchod, dylech 

gadw'ch plentyn gartref tan ganlyniad y prawf. Mae'r symptomau ar gyfer Covid yn 

cynnwys cyfuniad o beswch parhaus, tymheredd uchel a cholli blas (ac arogli o 

bosib). Gall symptomau ychwanegol gynnwys teimlo'n sâl neu'n flinedig ac o bosibl 

dolur rhydd. 

 

Rhowch wybod i'r ysgol os yw unrhyw un o'r uchod yn berthnasol i'ch plentyn. Bydd 

disgyblion nad ydynt yn gallu mynychu'r ysgol am resymau covid-19 yn gallu cael 

mynediad i'w gwaith ysgol trwy Google Classrooms. 

 

Yn ogystal, efallai y bydd Track, Trace and Protect (TTP) yn cysylltu â'ch plentyn a 

gofyn iddo hunan-ynysu o ganlyniad i gael ei nodi fel cyswllt agos. Dylech ddilyn 

cyngor TTP a hefyd gysylltu â'r ysgol os bydd hyn yn digwydd. Sylwch, nid yw'r 

ysgol bellach yn gyfrifol am nodi cysylltiadau agos na hysbysu rhieni a gofalwyr am 

achosion positif. 

Dylai pob disgybl nad yw'n arddangos symptomau neu nad yw wedi derbyn 

canlyniad LFT positif barhau i fynychu'r ysgol fel arfer. Mae hyn yn cynnwys brodyr 

neu chwiorydd (oni bai bod TTP yn dweud fel arall). 

Cysylltwch â'r ysgol os ydych chi'n ansicr o beth i'w wneud, byddwn yn hapus i'ch 

cynorthwyo. 

 

Er y mae rhai achosion positif ymhlith ein disgyblion, mae'r ysgol yn parhau i 

weithredu'n normal gyda lefelau presenoldeb yn parhau i fod yn uwch na 90% ar 

gyfer pob grŵp blwyddyn. Unwaith eto, hoffwn ddiolch i rieni a gofalwyr am eu 



 

 

cefnogaeth a'u penderfyniadau synhwyrol ynglŷn â'r mater hwn. Fel erioed, mae 

sicrhau cyfathrebu da rhwng yr ysgol a'r cartref yn allweddol i gynnal ymateb 

effeithiol i her barhaus coronafirws. 

 

Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i annog pob disgybl i gymryd rhan yn ein rhaglen 

‘Lateral Flow Test’. Mae hon yn strategaeth allweddol i'n helpu i frwydro yn erbyn y 

firws. Cysylltwch â'r ysgol trwy wendy.davies@ysgolbrogwaun.com i dderbyn eich 

citiau profi am ddim. 

 

Gwisg Ysgol. 

Mae wedi bod yn bleser gweld ein disgyblion yn gwisgo eu gwisgoedd ysgol y 

tymor hwn. Mae wedi arwain at ddechrau pwrpasol a chadarnhaol i’r tymor gyda 

disgyblion yn ymgartrefu yn ‘mod-ysgol’ yn gyflym iawn. Ni allaf bwysleisio 

pwysigrwydd o gwisgo gwisg gywir ar seicoleg ac agwedd tuag at gwaith 

disgyblion, a'r ymdeimlad o falchder ac o berthyn y mae disgyblion yn ei deimlo 

wrth wisgo ein gwisg. Fel y gwyddoch, rydym yn mynd allan o'n ffordd gyda'n 

disgyblion i hyrwyddo balchder ynddynt eu hunain, eu hysgol a'u cymuned, ac mae 

gwisgo'r wisg yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i wneud hyn. 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i'ch atgoffa o'n disgwyliadau o ran gwisg: 

 

• Pan nad oes gan ddisgyblion AG ar eu hamserlenni dylent wisgo gwisg ysgol 

arferol (gaeaf) crys, tei, trowsus neu sgert ac esgidiau du. Nid yw eitemau o ddillad 

AG fel y hwdi newydd yn cymryd lle siwmperi gwddf V du ac ni ddylid eu gwisgo ar 

ddiwrnodau pan nad yw AG yn cael ei amserlennu. 

• Dim ond pan fydd ganddynt AG ar yr amserlen ar ddiwrnod penodol y dylai 

disgyblion wisgo citiau AG yr ysgol. Byddwch yn ymwybodol bod yr ysgol wedi 

ychwanegu hwdi coch at yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer gwisgo AG. 

Gwnaethpwyd hyn mewn ymateb i'r nifer fawr o geisiadau a gawsom am eitem o 

ddillad i gadw disgyblion yn gynnes wrth wisgo eu citiau. Gan fod hwn yn ddillad 

newydd nid yw'n orfodol ei brynu. Yn lle, caniateir i ddisgyblion wisgo eu siwmperi 

gwddf V, pe dymunent, yn lle'r hwdi yn ystod dyddiau pan fydd AG yn cael ei 

hamserlennu. 

 

Cysylltwch â'r ysgol os oes gennych unrhyw bryderon neu os ydych yn ansicr 

ynghylch unrhyw agwedd ar y wisg ysgol. Sylwch hefyd fod grantiau caledi unffurf â 

phrawf modd ar gael. Unwaith eto, cysylltwch â'r ysgol os hoffech mwy o 

wybodaeth. 

 

Digwyddiadau ysgol. 

Er ein bod yn parhau i ddod i delerau â'n gweithdrefnau newydd, rydym i gyd yn 

falch iawn o ailgyflwyno cyfleoedd i ddisgyblion gymryd rhan mewn amrywiol dimau 

chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol eraill. Mae'r adran AG wedi cychwyn 

rhaglenni hyfforddi ar ôl ysgol ac mae gemau chwaraeon ysgol i ysgol hefyd wedi 

ail-gychwyn - rwy'n falch o adrodd bod ein timau pêl-rwyd blynyddoedd 7 ac 8,  a 
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pêl-droed merched eisoes wedi llwyddo yn erbyn Ysgol Caer Elen- da iawn y ddau 

dîm! Dangosir y rhaglen hyfforddi wythnosol isod. Os oes gan eich plentyn 

ddiddordeb mewn cymryd rhan, gofynnwch iddynt weld Mr Hughes neu Mrs Page-

Jones yn yr adran AG, yr wyf yn siŵr y byddent yn falch iawn o'u croesawu. 

Ar hyn o bryd rydym hefyd yn brysur yn ymarfer ar gyfer ein cynhyrchiad ysgol o 

‘We Will Rock You’, gyda’r nod o gynnal tri pherfformiad ym mis Rhagfyr. Mae'n 

wych gallu darparu'r profiad hwn i ddisgyblion, ac unwaith eto byddwn yn annog 

disgyblion i gymryd rhan ynddo os ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny. Byddwn yn 

rhoi manylion i chi ar sut i brynu tocynnau ac unrhyw weithdrefnau eraill yn agosach 

at amser y perfformiadau. 

 

 

 

Ni all ysgol weithredu'n effeithiol heb gefnogaeth rhieni a gofalwyr. Rydym mewn 

partneriaeth â'r nod cyffredin o ddarparu'r cyfleoedd a'r profiadau addysg gorau 

posibl i'ch plentyn / plant, ac yn ystod yr amseroedd heriol hyn mae'n bwysicach 

nag erioed i weithio gyda'n gilydd i sicrhau'r nod cyffredin hwn.  

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth parhaol. 

 

 

 

Paul Edwards 


