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Annwyl rieni/gwarchodwyr, 

Fel y gwyddoch, byddwn ar agor Dydd Llun, Mehefin 29 i dderbyn disgyblion yn ôl i'r ysgol. Mae 
pawb sydd wedi dangos diddordeb wedi derbyn ebost sy'n cynnwys gwahoddiad a manylion 

dychwelyd. Bydd y dysgu o bell yn parhau i'r disgyblion Cyfnod Syflaen drwy 'Seesaw' ac 

yna i disgyblion Cyfnod Allweddol 2 drwy Google Classroom. Bydd y staff yn cysylltu gyda 
phawb yn ystod y 3 wythnos nesaf. Rydym wedi penderfyny creu sialensiau fesul wythnos.  

Wythnos - 29.6.2020 - Wythnos Dysgu Sgil Newydd 

Yn ystod yr wythnos yma, hoffwn i'r disgyblion ddysgu sgil newydd, efallai eu bod wedi dysgu 
sgil newydd yn barod yn ystod y cyfnod cloi? Gall fod yn unrhyw sgil, rwyf wedi ysgrifennu rhai 
syniadau yn y poster. Os gwelwch yn dda, ebostiwch lluniau ir ysgol er mwyn i ni gael dathlu 
llwyddiant y disgyblion. Bydd y disgyblion sy'n dod i'r ysgol wythnos nesaf yn dysgu sgil newydd 
yma hefyd. 

Wythnos - 6.7.2020 - Wythnos Dangos Dy Dalent 

Yn ystod yr wythnos yma, caiff y disgyblion gyfle i ddangos eu talentau. Rydym yn edrych 
ymlaen i gael gweld talentau'r disgyblion. Bydd y disgyblion yn yr ysgol yn ystod yr wythnos yma 
hefyd yn cael cyfle i ymuno fewn. 

Wythnos 3 - 13.7.2020 - Wythnos Mabolgampau ac Atgofion 

Yn ystod yr wythnos yma, byddwn yn gosod sialensiau mabolgampau i chi ar teulu. Byddwn 
hefyd yn ffarwelio â disgyblion blwyddyn 6 ac bydd yn gyfle i ni edrych yn ôl ar y cyfnod cloi 
dros y misoedd diwethaf. 

  

Felly, mae gennym digon o bethau i edrych ymlaen ato, rhwng rwan a diwedd tymor. Cofiwch 
gysylltu ar ysgol os oes gennych unrhyw gwestiynau. 

  

Cofion cynnes, 

Elinor Wyn Ellis 
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