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Annwyl Rieni/Gwarchodwyr, 

 
Parthed: Trefniadau ail agor Ysgol Tremeirchion 

 

Gobeithio’n wir eich bod yn parhau i gadw’n iach a diogel. Fel y gwyddoch, 
cyhoeddodd y Gweinidog Addysg dros Gymru, Mrs Kirsty Williams AS ganllawiau 
pellach ddoe wrth baratoi i ail agor ysgolion yng Nghymru o Fehefin 29ain, 2020 

ymlaen.  
 
Diolch yn fawr iawn i chi am gwblhau’r holiaduron ar lein gan y Sir. Dydd Gwener 
diwethaf mi wnaethom ysgrifennu asesiad risg manwl ar gyfer yr ysgol ac fe gafodd 
hwnw ei rannu gyda’r Sir. 

 
Hoffwn felly rannu ychydig mwy o ddatblygiadau efo rhieni ynglyn a’r ddarpariaeth 
fydd yn cael ei gynnig i deuluoedd wrth ddychwelyd. Mae trafodaethau yn parhau 
ynglyn a nifer o elfennau felly ni fydd atebion i’ch holl gwestiynau ar hyn o byd.  
 
Dyma ychydig o bwyntiau cyffredinol o wybodaeth i chwi am sefyllfa Ysgol 

Tremeirchion ar hyn o bryd: 

 

 Bydd bywyd ysgol yn wahanol iawn i’r hyn ydoedd cyn i ni orfod cau 

 Bydd yr HWB yn ail agor yn Ysgol Tremeirchion ar 22ain o Fehefin ar gyfer 
disgyblion sydd wedi cofrestru’n barod. 

 

Trefniadau Ysgol Gyfan 

 Byddwn yn cynnig pedwar diwrnod bob wythnos ar gyfer y disgyblion o 

gyswllt gyda staff yr ysgol.  

 Rydym wedi grwpio’r disgyblion fewn i 4 grwp. 
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 Ni fydd y darpariaeth yma ar gael i blant oed Meithrin (Anstatudol).  

 Byddwn ar agor o ddydd Llun i Ddydd Iau. Ar y dydd Gwener bydd staff yn 
cael amser di-gyswllt i baratoi ac ymateb i ddysgu ar lein.  

 Bydd yr amserlenni yn cynnwys teuluoedd ar yr un diwrnod- hyn er mwyn 
lleihau nifer o rieni ar y safle yn ddyddiol.  

 Bydd y plant mewn grwpiau bach neu ‘bubbles’ trwy gydol y dydd. Byddwn yn 
cadw yr un staff gyda’r plant yn ystod y dydd- gan gynnwys cyfnod egwyl a 
chinio. 

 Bydd yr ysgol ar agor 5 diwrnod ar gyfer plant gweithwyr allweddol.  

 Bydd amserlenni yn cynnwys teuluoedd ar gyfer yr un wythnos. Ni fyddwn yn 

cymysgu teuluoedd. 

 Ni fydd ymwelwyr yn cael dod i mewn i’r adeilad. Bydd angen i bob ymwelwr 
ffonio’r ysgol er mwyn gwneud apwyntiad os oes angen. Bydd rhan fwyaf o 
apwyntiadau yn cael eu gwneud dros TEAMS/ neu dros y ffôn. 

 Bydd amserlen penodol yn cael ei greu i’r staff. 

 
 

Trefniadau Ben Bore / Amser mynd adref 

 Gofynnwn yn garedig i UN rhiant yn unig gludo/nol eu plant i’r/o’r ysgol. 
Bydd y staff wedi parcio yn nhafarn ‘Y Saulsbury’, felly bydd modd i chi barcio wrth 
ochor yr Eglwys ac hefyd o flaen yr hen ysgol. 

 Gofynnwn i chi ollwng eich plentyn a gadael y safle cyn gynted â phosib. 

 Os gwelwch yn dda, peidiwch â dod drwy giatiau du yr ysgol, bydd staff yno i 
dderbyn eich plant. 

 Bydd yr ysgol yn dechrau am 8:45 ac yn gorffen am 3:15.  

 Bydd yno system unffordd wrth giatiau’r ysgol efo trefniadaeth cadw pellter 2 

medr. 

 Bydd aelod o staff yn bresenol i groesawu’r disgyblion i’r ysgol. 

 Bydd yr athrawon yn y dosbarthiadau yn barod i groesawu’r disgyblion ac i’w 
harwain drwy gydol y dydd. 

 Amser mynd adref, byddwn yn galw’r disgyblion i fynd adref fesul un.  

 Bydd angen i bawb, disgyblion, staff a rhieni cydymffurfio a chadw 

pellter cymdeithasol o 2 fetr. 

 Wrth y giat, bydd yno fwrdd ac bydd disgwyl i’r disgyblion ddefnyddio’r ‘hand 
sanitizer’. Unwaith byddant yn mynd fewn i’r adeilad byddant wedyn yn golchi 
eu dwylo. 
 

Clwb Brecwast 

 Nid yw clwb brecwast yn ddisgwyliedig ar hyn o bryd ond os ydych ei angen 

gallwn drefnu rhywbeth. 

 

Clwb ar ol ysgol 

 Ni fydd yno glwb ar ol ysgol tan tymor nesaf. 



  

 

 

Cylch Meithrin 

Gan nad yw meithrin yn cael dychwelyd yn nol ar hyn o bryd  
 

Diwrnod Ysgol 

 Caiff plant ddod i’r ysgol mewn dillad eu hunain- rhesymeg hyn yw efallai fod 

rhai wedi tyfu allan o’u gwisg ysgol bresennol. Rheswm arall yw na fydd plant 
yn gorfod newid i wersi ymarfer corff, OND bydd sesiynau tu allan yn bwysig i 
arbed haint rhag lledaenu. Gyda gwisg addas eu hunain, gan gynnwys 
treinyrs, caiff plant gyrmyd rhan mewn gweithgareddau allanol/corfforol. Bydd 
angen i’r disgyblion wisgo dillad glan bob dydd. Bydd angen iddynt wisgo 

dillad sydd yn addas ar gyfer y tywydd hynny ar y diwrnod, e.e cot law, het 
haul. 

 Eli haul – gan fydd rhan fwyaf o’r gweithgareddau yn digwydd yn yr awyr 
agored, gyda pellter cymdeithasol yn rhan bwysig, bydd angen i’r disgyblion 
wisgo eli haul. Gofynnwn yn garedig i chi rhoi eli haul ar eich plant cyn iddynt 
ddod i’r ysgol yn y bore. Ni fydd staff yn cael rhoi eli haul ar y disgyblion ond 

bydd y staff yn gallu gorychwylio’r disgyblion tra maent yn rhoi eli haul 
ymlaen. 

 

 NI fyddwn yn caniatau bagiau mawr llwythog gan y plant ar y safle. Ni fydd y 

disgyblion yn cael dod a thegannau personol efo nhw i’r ysgol na chas 

pensiliau chwaith.  

 Mi fydd gan bob plentyn ei fwrdd eu hun yn eu ‘bybl’. Bydd y plant yn cadw eu 
cot/bag o dan eu bwrdd. Rydym wedi paratoi pecyn personol i bob disgybl yn 
unigol, mae hwn yn cynnwys pensil, rhwbiwr, creonau, siswrn, glud. Mae’r 
pecyn wedi cael ei labelu gyda enw’r plentyn arno ac felly ni fydd plentyn arall 

yn gallu ei ddefnyddio.  

 NI wyddwn eto am drefniadau terfynol amser cinio – byddwn mewn cysylltiad 

eto gyda hyn. Ond, bydd y disgyblion yn cael eu cinio yn eu dosbarthiadau, 
neu yn eu ‘bybl’. 

 Yn ystod amser egwyl, bydd y cae wedi cael ei rannu, felly bydd y plant yn 
chwarae yn eu grwpiau drwy gofio cadw at yr rheolau ymbellhau 

cymdeithasol. Bydd staff allan yn gorychwylio’r disgyblion yn ystod amser 
egwyl /cinio. 

 Os bydd y tywydd braf, yna byddwn yn gwneud defnydd o’r cyfleusterau 
allanol, gan gadw at reolau pellter cymdeithasol. Bydd rhan fwyaf o’r gwersi 
yn digwydd tu allan. 

 Byddwn yn atgoffa plant yn rheolaidd am bwysigrwydd hylenid, o olchi dwylo 
yn dda ac o gadw pellter cymdeithasol. Bydd ‘anti bacterial sprays’ ym mhob 
dosbarth. Byddwn yn golchi dwylo bob awr. 

 Bydd rhaglen o lanhau yn weithredol yn ystod y dydd ac ar ôl ysgol. 

 O ran cynnwys y sesiynau i blant- bydd ffocws ar les gofal a chymdeithasol 

ein disgyblion  

 NI chaiff seisynau torfol e.e gwasanaethau ysgol eu cynnal yn yr ysgol. 



  

 

 

 Bydd drysau dosbarthiadau ar agor i leihau defnydd staff a ddisgyblion o 
gyffwrdd drysau/arwyneb. 

 Bydd system un ffordd drwy’r ysgol 

 Bydd y disgyblion yn mynd fesul 1 I’r toiledau 

 Gwersi Addysg Gorfforol – Ni fydd gwersi Addysg Gorfforol yn cael eu cynnal. 

Mi fydd gweithgareddau corfforol a lles yn cael ei hybu a bydd yr ardal tu allan 
yn cael ei ddefnyddio gymaint a phosib. Ni fydd gemau cyffwrdd yn cael eu 
chwarae. 

 Cymorth Cyntaf – Os fydd plentyn yn cael ei anafu, byddwn yn rhoi cymorth 
cyntaf gan wisgo PPE priodol. Os fydd argyfwng meddygol, byddwn yn 

cysylltu gyda rhieni i ddod i nol eu plentyn. 

 Snac – Byddwn yn darparu snac i’r disgyblion. 

 Dŵr – bydd y staff yn darparu dŵr i’r disgyblion drwy gydol y dydd mewn 
cwpannau plastig 

 Rheolau – bydd yr un rheolau i’w dilyn yn yr ysgol fel oedd cyn ‘lock down’. 

 
 
PWYSIG! Byddwn yn ysgrifennu at bob teulu sydd wedi datgan drwy’r holiadur sirol 

o’u bwriad i ddychwelyd eu plant i’r ysgol yn cadanhau y 4 dyddiad sydd ar gael 
iddynt. Nid yw plant i fynychu’r ysgol ar ddiwrnodau eraill. Os yw rhai yn troi 

fyny nad ydynt i fod ar y safle, yn anffodus, bydd RHAID iddynt fynd adref gyda’u 

rhiant/gofalwr.  
 
SYMPTOMAU COVID- Os oes gan eich plentyn unrhyw symptom Covid- gan 

gynnwys teimlo sal, tagiad newydd parhaus, tymheredd uchel neu wedi colli arogl 
neu flas neu wedi profi’n bositif am Coronafeirws o fewn 14 diwrnod diwethaf, yna 

NI ddylent fod ar safle’r ysgol. Ni ddylent fod ar dir yr ysgol ychwaith os oes 

rhywun yn y cartref efo symptomau COVID neu wedi profi’n bositif am COVID-19 
yn ystod y 14 dydd diwethaf.  
 
Os yw plentyn yn arddangos symptomau COVID-19 tra yn yr ysgol, yna byddent yn 
cael eu hynysu mewn ystafell ddiogel ac yn cael eu goruchwylio gan aelod o staff. 

BYDD y staff yna yn cael gwisgo masg a menyg o ran diogelwch (PPE). Byddwn 

yn disgwyl i rieni i nol eu plentyn o’r ysgol ar fyrder. Byddwn hefyd yn dilyn 
canllawiau Track, Trace and Protect.  
 
Yn ol canllawiau Kirsty Williams ddoe, nid oes bwriad hyd yma i gymeryd 

tymheredd disgyblion wrth iddynt gyrraedd yr ysgol. Gall y cyfarwyddyd yma newid 
yn ystod y pedair wythnos yn ddibynnol ar amgylchiadau.  
 
 

Darpariaeth HWB i blant gweithwyr allweddol 

 

Gwyddwn fod y mater yma yn un pwysig iawn i rieni ac rydym yn awyddus i 



  

 

 

gefnogi’r teuluoedd yma. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.  Bydd y 

ddarpariaeth bresesnol i blant gweithwyr allweddol yn dod i ben yn yr HWB yn 

Ysgol Twm o’r Nant, ond byddwn yn parhau i gynnig cefnogaeth iddynt yn Ysgol 

Tremeirchion.  

  

Caiff plentyn gweithwyr allweddol yr un cynnig a gweddill yr ysgol sef mynediad i’r 

dosbarth / i’r grwp.  

  
Bydd angen i ni wybod faint o blant yn union fydd angen y gwasanaeth yma er 

mwyn sicrhau lefelau staffio ac hefyd gofod priodol ar eu cyfer.  

  
Os ydych yn weithwyr allweddol ac yn dymuno derbyn gofal plant ar ôl 29 Fehefin, 

cysylltwch â mi erbyn Dydd Gwener 19fed o Fehefin yn nodi pa ddyddiau rydych 

eisiau’r gofal. Dyma fy ebost EllisE10@hwbcymru.net  Bydd angen i chi nodi eich 

swydd hefyd.   

  
Bydd hyn yn ein galluogi ni i drefnu amserlenni staffio a faint o ddisgyblion y cawn 

eu derbyn yn ôl yn Nhremeirchion bob dydd.  

 
 
 

Dim ond ychydig o elfennau sydd wedi cael eu cynnwys yn y llythyr yma, ond 
teimlwn fod hi’n bwysig eich bod yn cael syniad o’r ddarpariaeth fydd yn cael ei 
gynnig i’ch plentyn/plant. Os ydych yn penderfynu cadw eich plentyn gartref, yna 
mae’r Gweinidog Addysg wedi datgan yn glir na fydd hyn yn cael ei gosbi gyda 

dirywon.  

Gwerthfawrogwn fod 11 wythnos yn gyfnod hir i’r plant heb gyswllt wyneb wrth 
wyneb efo’u cyfeodion a’u staff.  
 
Rydym yn edrych ymlaen at croesawu plant yn ôl ond yn deall hefyd ei fod yn 
benderfyniad anodd iawn i rieni p’runai i yrru eich plant yn ôl i’r ysgol a’i peidio. 

Dyna pam rydym yn ceisio rhannu gymaint o wybodaeth a sy’n bosib efo chi. Bydd 
dysgu o bell yn parhau ar ‘Seesaw’ i ddisgyblion Cyfnod Sylfaen ac yna ‘Google 
Classroom’ ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. 
 
I ddod yr wythnos nesaf : 

 Byddwn yn postio gwahoddiadau er mwyn gwahodd disgyblion yn nol i’r ysgol 

gan nodi’r dyddiadau, cofiwch 4 diwrnod cyswllt. 

 Byddwn yn creu fidio ysgol i rieni i rannu ar Gwefan yr Ysgol / Facebook o sut 
fydd yr ysgol yn edrych wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol. 
 

 

Llawer o ddiolch a cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiwn arall, 



  

 

 

 
 

Elinor Wyn Ellis 

 


