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Annwyl Riant/Warchodwr, 
 

Croesawu yn ôl i Ysgol Tremeirchion 
Rydym yn edrych ‘mlaen i groesawu pawb yn ôl mis Medi. Dyma i chi lythyr sy’n amlinellu rhai 
o’r pwyntiau. Efallai fydd pethau yn wahanol erbyn mis Medi ond mi wnawn gadw mewn 
cysylltiad drwy wefan yr ysgol ac byddwn yn gadael chi wybod yn syth o unrhyw newidiadau. 

 

Gwybodaeth Bwysig 
**Ni ddylech anfon plant i’r ysgol os ydyn nhw, neu unrhyw aelod o’r ty, yn dangos un neu fwy o 
symptomau COVID19.  Dylent aros adre, hunan ynysu a chael prawf.  Rhaid i’r person sy’n 
dangos symptomau hunan ynysu am 7 diwrnod a phawb arall yn y ty am 14 diwrnod.  Gweler y 
linc yma am fwy o wybodaeth - 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-
if-you-have-coronavirus/ 
Byddwn yn parhau i bwysleisio pwysigrwydd hylendid dwylo a respiradol a bydd digon o 
adnoddau o gwmpas yr ysgol i sicrhau hyn. 

 

Ein dull o ail-agor 
Bydd y ddau ddiwrnod cyntaf ym Medi ar gyfer cynllunio mewnol, felly bydd yr ysgol yn agor i’r 

plant ar Ddydd Iau, Medi 3ydd.  Bydd y dydd Iau yn ddiwrnod trosglwyddo ar gyfer y plant fydd 
yn symud i ddosbarthiadau newydd efo athrawes newydd.  Felly, dim ond blynyddoedd 
Meithrin, Bl 1, Bl 3 a Bl 5 fydd yn yr ysgol ar y Dydd Iau, gyda phob grwp blwyddyn yn yr ysgol 
ar y dydd Gwener. 

 

Dydd Iau 3.9.2020 Meithrin, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3 a 
Blwyddyn 5 

Dydd Gwener 4.9.2020 Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 
2, Blwyddyn 3, Blwyddyn 4, Blwyddyn 5 
a Blwyddyn 6 

 

Teithio i'r ysgol 
Rydym yn aros am ganllawiau pellach ynglyn â thrafnidiaeth ysgol gan y Sir. 

 

Cyrraedd yr ysgol 

Bydd yr ysgol yn dechrau am 8:55yb. Bydd angen cyrraedd yr ysgol am 8:40yb. Ni fydd rhieni 

yn cael dod drwy giatiau du yr ysgol. Bydd staff wrth giatiau’r ysgol i dderbyn y disgyblion a’u 
cynorthwyo gyda rhoi hylif diheintio ar eu dwylo. Os ydych eisiau cyfarfod gyda’r athawon bydd 
angen gwneud apwyntiad a gallwn drefnu amser cyfleus i gael sgwrs dros y ffôn. 
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Trefniadau Gadael yr Ysgol 
Bydd yn ysgol yn gorffen am 3:15yp. Byddwn yn rhyddhau disgyblion tacsis a bysus yn gyntaf 
ac yna yn rhyddhau disgyblion sydd yn mynd adref gyda rhieni/gwarchodwyr am 3:30yp. 
Gofynnwn yn garedig i rieni/gwarchodwyr/teuluoedd gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol 
tra’n aros am y disgyblion. Bydd y disgyblion yn defnyddio hylif di-heintio wrth ymadael â’r 
ysgol. 

 

Iechyd a diogelwch  
Mae'r staff yn brysur yn paratoi eu dosbarthiadau er mwyn cydymffurfio â chanllawiau 
Llywodraethaeth Cymru https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/operational-
guidance-for-schools-and-settings-from-the-autumn-term.pdf. Rydym yn gweithio'n agos gyda 
Chyngor Sir Ddinbych ac yn dilyn canllawiau cenedlaethol er mwyn paratoi ar gyfer y 
digwyddiad hwn. Bydd golchi dwylo yn yr amserlen drwy gydol y sesiwn, yn ogystal â glanhau 
ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml. Bydd PPE ar gael i bob aelod o staff sy'n gweinyddu 
cymorth cyntaf, a bydd PPE ar gael hefyd i staff os nad yw ymbellhau cymdeithasol yn bosib. Ni 
fydd yn ofynnol i ddisgyblion a staff wisgo PPE os y gallant gynnal pellter cymdeithasol.   
Os bydd eich plentyn yn arddangos symptomau o COVID19 yn ystod y dydd byddwn yn cysylltu 
â chi ar unwaith.  Bydd y plentyn yn cael ei ynysu a'i oruchwylio gan aelod o staff yn gwisgo 
PPE ac o bellter o 2m. Sicrhewch os gwelwch yn dda fod gan yr ysgol eich manylion cyswllt 
diweddaraf a bod rhywun ar gael i gasglu eich plentyn.   

 

Cwricwlwm 
Yn ystod y ddau ddiwrnod cyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar wersi lles yn bennaf gyda’r 
disgyblion gan fod y disgyblion wedi bod ffwrdd am gyfnod hir. Yn ystod wythnos Dydd Llun, 
7fed o Fedi byddwn yn dechrau ail-gydio yn y Cwricwlwm. 
 

Trefn dosbarth 
Bydd byrddau disgyblion CA2 yn cael eu gosod mewn rhesi yn gwynebu’r blaen. Bydd 
disgyblion y CS yn dilyn yr ethos CS arferol, ond gyda rhai newidiadau e.e.rheoli’r nifer sydd 
mewn ardal, gosod diheintydd ym mhob ardal, dim defnyddio ardaloedd cyfyng. 
 

Cinio Ysgol 
Bydd cinio ysgol yn cael ei ddarparu i’r disgyblion am gost o £2.20. Bydd cinio ysgol yn daladwy 
drwy ‘Parent Pay’. Bydd y fwydlen wythnosol yn cael ei bostio ar wefan yr Ysgol.  Gall 
disgyblion ddod â phecyn bwyd os ydynt yn dymuno. 
 

Clwb Brecwast 
Bydd clwb brecwast yn dechrau am 7:50yb dan ofal Mrs Delyth Williams. Ni fydd cost ar gyfer y 
clwb hwn. Bydd angen i rieni/gwarchodwyr fynd ar plant at ddrws dosbarth blwyddyn 5 a 6 er 
mwyn cael mynediad i’r clwb brecwast yn y bore. 

 

Clwb ar ôl Ysgol 
Bydd clwb ar ôl ysgol yn ail ddechrau ar Dydd Iau, 3ydd o Fedi dan ofal Rhian ac Annie. Os 
gwelwch yn dda bydd angen i rhieni sydd yn dymuno defnyddio’r clwb adael i’r ysgol wybod o’u 
trefniadau am yr wythnos ar ddechrau bob wythnos drwy lythyr neu ebost i Iona ein 
hysgrifenyddes (iona.hall@sirddinbych.gov.uk). Côst y clwb fydd £8.00 y plentyn yn daladwy 
drwy ‘Parent Pay’. 

 

Gwisg Ysgol 

Bydd y disgyblion yn gwisgo gwisg ysgol swyddogol yr ysgol mis Medi. Sicrhewch eich bod wedi 
labelu pob eitem o ddillad. 

 

Snac 
Bydd angen i’r disgyblion ddod a snac iach o adre. 

 

Potel Dŵr 
Bydd angen I’r disgyblion ddod a photel dŵr o adref. Ni fyddwn yn defnyddio’r peiriant dŵr yn yr 
ysgol, ond oes angen bydd angen llewni’r potel dŵr or tap. 
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Glanweithdra 
Bydd y staff yn sicrhau fod yr ysgol yn cael ei lanhau yn ystod y dydd, drwy lanhau’r byrddau, 
adnoddau yn yr ardaloedd. Bydd Clive hefyd yn glanhau’r ysgol ar ddiwedd bob prynhawn yn 
dilyn canllawiau gan y Sir. 
 

Adnoddau 
Bydd pecynnau o ddeunyddiau ysgrifennu unigol yn cael eu darparu i'ch plentyn eu defnyddio a 
cânt eu golchi/saniteiddio yn rheolaidd.  Ni fydd angen câs pensiliau ac eitemau o adref.  Bydd 
amseroedd golchi dwylo yn cael eu hamserlennu drwy gydol y sesiwn.   
 

Llyfrau Darllen 
Byddwn yn rhoi llyfrau darllen i’r plant, ond yn gadael y llyfrau i un ochr am o leiaf 48awr cyn i’r 
plentyn nesaf ei defnyddio. 
 

Offer sy’n dod i’r ysgol 
Bydd disgyblion angen cotiau a bag darllen yn unig i’r ysgol. Os gwelwch yn dda, peidiwch a 
dod a thegannau na offer di bwrpas o adref. 
 

Golchi dwylo 
Bydd y disgyblion yn golchi dwylo yn reolaidd drwy gydol y dydd. 

 

Pegiau 
Bydd disgyblion Cyfnod Sylfaen gyda’u peg unigol i rhoi eu côt arno wedi ei labelu yn glir. Bydd 
disgyblion CA2 gyda blychau. Ni fyddant yn cael rhannu blychau na phegiau.  
 

Rhieni meithrin 
Hoffwn gynnal cyfarfod gyda rhieni meithrin (gyda pellter cymdeithasol) er mwyn rhoi cyfle i chi 
gael gweld y dosbarth a gofyn unrhyw gwestiynau. Byddaf yn cysylltu gyda chi yn ystod mis 
Medi am hyn. Yn y cyfamser byddwn yn rhoi fidio i groesawu’r plant meithrin ar wefan yr ysgol i 
leddfu unrhyw bryderon. Bydd hyn yn digwydd yn ystod y diwrnodau cynllunio mis Medi. Os oes 
gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’r Cylch Meithrin, cysylltwch a Sylvia neu Rhian. 
 

Addysg Gorfforol 
Bydd gwersi Addysg Gorfforol yn parhau tu allan. Bydd disgyblion yn newid i’w cit addysg 
gorfforol yn eu dosbarthiadau gyda rheolau pellter cymdeithasol. 
 

Gwasanaethau 
Ni fydd gwasanaethau torfol yn cael eu cynnal, yn hytrach byddwn yn cael gwasanaeth fesul 
dosbarth. 
 

Toiledau 
Bydd toiled penodol ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. 
 

Meddyginiaeth 
Dylech sicrhau fod unrhyw meddyginiaeth, e.e pwmp asthma yn cael ei ddychwelyd i’r ysgol 
mewn blwch ee ‘Tupperware’ gyda enw’r plentyn wedi ysgrifennu yn glir arno. 

 

Esgidiau Glaw 
Bydd angen i bawb ddod a esgidiau glaw sbâr i’r ysgol wedi eu labelu yn glir gyda enw y plant 
arno. Bydd rhain yn cael eu cadw yn yr ysgol er mwyn i’r disgyblion gael defnyddio’r cae. 
  

Diolch yn Fawr  
Ga i gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr iawn i bob un teulu am gyd-weithio gyda’r ysgol drwy’r 
cyfnod anodd yma a hoffwn i chi wybod ein bod yn hynod ddiolchgar am eich dealltwriaeth a’ch 
amynedd yn hynny o beth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch a mi drwy ebost 
EllisE10@Hwbcymru.net ac mi wnaf fy ngorau glas i ateb eich cwestiynau. Mwynhewch y 
gwyliau Haf. 
 

Yn gywir 
Elinor Wyn Ellis 
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