
Cylchlythyr Cyngor Ysgol Tymor yr Hydref 2019 

Croeso cynnes i’r cylchlythyr cyntaf y Cyngor Ysgol. Rydym yn edrych ymlaen i gyd-weithio â phawb yn ystod y 

flwyddyn 2019/2020. Cofiwch adael ni wybod os ydych eisiau i ni drafod rhywbeth yn ein cyfarfodydd. Diolch 

Byrbryd Iach / Yfed Dŵr 

 

Rydym yn ysgol iach ac yn annog pawb i ddod a byr-

bryd iach ir ysgol iw fwyta yn ystod amser chwarae 

bore. Rydym hefyd yn annog pawb i yfed dŵr yn unig. 

Cofiwch gallwch lenwi eich poteli dŵr yn y peiriant dŵr. 

Llysgenhadon Gwych 

Llongyfarchiadau i Maisie a Ffion ( blwyddyn 6) ar gael eu dewis i fod yn llysgenhadon 

gwych ar gyfer y flwyddyn. Byddant yn derbyn gweithgareddau bob tymor gan y 

comisynydd plant Cymru.  Eu project ar gyfer y tymor hwn fydd ‘Y Project Gwydd-droi’, sef 

pwysigrwydd ail-ddefnyddio gwisg er mwyn helpu’r amgylchedd. Mae’r disgyblion wedi 

penderfyny creu ‘Stondin Cyfnewid Siwmperi Nadolig’.  Byddwn yn codi £1 y siwper. Bydd 

yr holl elw a gasglwn yn cael ei rhoi tuag at Gofal Dydd, Capel Waengoleugoed ger Llan-

elwy. 

Swyddogion Diogelwch y Ffordd 

Llongyfarchiadau i Rhys (blwyddyn 6) a Osian (blwyddyn 4) am gymryd y rôl o 

fod yn Swyddogion Diogelwch y Ffordd’ eleni. Maent wedi creu cystadleuaeth 

ar gyfer disgyblion ar draws yr ysgol gyfan sef : 

Meithrin a Derbyn—Lliwio llun 

Blwyddyn 1 a 2—Creu poster ‘Diogelwch y Ffordd’ 

Blwyddyn 3 a 4—Creu poster ‘Diogewlch y Ffordd’ 

Blwyddyn 5 a 6—Creu poster ‘Diogelwch y Ffordd’. 

Bydd gwobrau ar gael i’r ennillwyr o bob dosbarth ac byddwn yn arddangos y 

posteri o gwmpas yr ysgol. Posteri i fewn erbyn Dydd Gwener 6ed o Rhagfyr 

os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn  

Swyddogion Yr Eglwys 2019/2020 

Eleni, bydd Abbie a Lenon (blwyddyn 6) yn cymryd y rôl o fod 

yn Swyddogion yr Eglwys ar ein Cyngor Ysgol. Eu tasg cyntaf 

hwy fydd gwerthuso’r gwasanaethau gyda disgyblion yr ysgol,  

Cefnogi elusen lleol 

Mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi derbyn gwahoddiad i ganu car-

olau yn Gofal y Dydd, Capel Waengoleugoed ar Dydd Iau, Rhagfyr 

12fed. Gallwch ddarllen rhagor am eu gwasanaeth ar eu gwefan : 

http://www.capelywaen.btck.co.uk/CanolfanDyddaGofalCymunedol  

Byddwn yn cynnal stondin gacennau ar Dydd Gwener, Rhagfyr 6ed 

yn yr ysgol i godi arian tuag at yr elusen wirfoddol arbennig hwn.  

http://www.capelywaen.btck.co.uk/CanolfanDyddaGofalCymunedol

