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Annwyl riant/gofalwr, 

  

Wrth i ni agosau at ddiwedd yr hanner tymor, hoffwn eich diweddaru ar ddatblygiadau yn yr ysgol 

ac ar ein cynlluniau wrth symud ymlaen. 

  

Gweithdrefnau Covid-19. 

  

Efallai eich bod wedi clywed ar y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad i 

leihau rhai o’r rheolau ynghylch gweithdrefnau ysgolion. Rydym yn parhau i aros am 

gyfarwyddiadau manwl, ond ein dealltwriaeth ni yw y bydd Awdurdodau Lleol ac ysgolion yn 

dychwelyd i fframwaith lle gwneir penderfyniadau gweithredol ar lefel Awdurdod Lleol ac Ysgol. 

Gyda hyn mewn golwg ac yn seiliedig ar y wybodaeth a gawsom hyd yn hyn, ein bwriad yw 

cymhwyso gostyngiad mesuredig a graddedig i'n lefelau uchel presennol o weithdrefnau. Bydd y 

rhain yn cynnwys: 

• Cael gwared ar y disgwyliad bod disgyblion yn gwisgo masgiau yn ystod gwersi. Byddwn yn 

caniatáu i ddisgyblion barhau i wisgo masgiau mewn gwersi os ydynt yn dymuno. Bydd disgwyl o 

hyd i ddisgyblion wisgo masgiau wrth iddyn nhw symud o gwmpas yr ysgol. 

• Dychwelyd i Brofion Llif Ochrol ddwywaith yr wythnos ar gyfer disgyblion a staff (o'r presennol 

deirgwaith yr wythnos). 

• Peidio â cymryd tymheredd disgyblion bellach wrth iddynt gyrraedd yr ysgol. 

  

Rydym yn bwriadu parhau â’n gweithdrefnau eraill am y tro yn y gobaith y gallwn ddileu’r rhain 

ymhellach yn y dyfodol agos. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• parhau â gweithdrefnau glanhau dwylo a sychu cyn ac ar ddiwedd gwersi; 

• hyrwyddo awyru trwy ffenestri a drysau agored; 

• glanhawyr yn ystod y dydd ar y safle; 

• cynnal ein system un ffordd; 

• parhau ag egwyliau a chinio fesul cam a pharthau disgyblion. 

Byddwn hefyd yn parhau i ganiatáu i ddisgyblion wisgo gwisg addysg gorfforol yr ysgol ar 

ddiwrnodau pan fydd ganddynt addysg gorfforol, er ein bwriad yw symud yn ôl i wisgo gwisg ysgol 

lawn ar bob diwrnod yn y dyfodol agos. 

  

Cynhyrchiad Ysgol o We Will Rock You. 

  

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein cynhyrchiad ysgol yn mynd yn ei flaen ar nosweithiau’r 

8fed-10fed o Fawrth. Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni i fwynhau’r sioe gerdd boblogaidd 

hon, y mae ein disgyblion wedi bod yn paratoi ar ei chyfer ers mis Medi. Bydd y perfformiad yn 

para tua dwy awr gydag egwyl toiled fyrrach yn y canol. Ni fydd lluniaeth ar werth. Byddwn yn 

gweithredu yn unol â gweithdrefnau LlC gyda llai o capasiti ar gyfer pob un o'r sioeau. Bydd y 

neuadd hefyd wedi'i hawyru'n dda a gofynnwn i chi wisgo masgiau wyneb yn ystod y sioe. 

Bydd manylion perfformiadau a sut i brynu tocynnau yn cael eu rhannu gyda chi cyn bo hir. 

  



 

 

Dyddiadau allweddol. 

  

Mawrth 8fed – Iau 10fed o Fawrth – cynhyrchiad ysgol o We Will Rock You 

Dydd Mercher 9 Mawrth – Brechiadau HPV ar gyfer disgyblion Blwyddyn 8 (dychwelwch y 

ffurflenni caniatâd erbyn dydd Llun 28 Chwefror) 

Dydd Mercher 9fed Mawrth – Diwrnod carwsél ‘Amser Trosedd’ Blwyddyn 7. 

Dydd Mawrth 15fed Mawrth – Diwrnod Iechyd Blwyddyn 10 

Dydd Iau 17eg – Mawrth 22ain o Fawrth – arholiadau ysgol blwyddyn 7 

Dydd Mercher 23 Mawrth Noson Rhieni Blwyddyn 10 (ar-lein gan ddefnyddio ap school-cloud) 

Dydd Iau 24 Mawrth - diwrnod gyrfaoedd Blwyddyn 7 

Dydd Mercher 30ain Mawrth – Noson Tystysgrif/Gwobrio 

Dydd Gwener 8fed Ebrill – Diwedd y Tymor 

  

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Dymunwn hanner tymor diogel a phleserus i chi. 

 

 

Paul Edwards 

  

 


