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Annwyl Riant/Warchodwr, 
 

GWYBODAETH COVID 
Gofynnaf yn garedig i chwi fy ebostio yn syth ar EllisE10@hwbcymru.net os byddwch chi neu 
unrhyw aelod arall yn eich cartref yn derbyn prawf positif am COVID neu yn datblygu 
symptomau amlwg o COVID.  Gweler rhagor o wybodaeth yn yr adran COVID ar ein gwefan 
ysgol. 
 

DIWRNOD HYFFORDDIANT MEWN SWYDD 

Yn dilyn wythnos hanner tymor (26-30 o Hydref), ni fydd ysgol ar agor ar y Dydd Llun, 2il o 

Dachwedd gan ei bod hi’n ddiwrnod hyfforddiant staff.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ôl yn 

yr ysgol ar Ddydd Mawrth, 3ydd o Dachwedd. 
 

DIOLCH 
Diolch yn fawr iawn i rieni, disgyblion a staff am eich cydweithrediad dros yr hanner tymor 
diwethaf wrth fabwysiadu system ddiogelwch COVID yn yr ysgol. 
 

PARCHEDIG REBECCA SPAREY-TAYLOR 
Hoffwn estyn croeso cynnes i’r Parch Rebecca atom i deulu Ysgol Tremeirchion.  ‘Rydym 
eisioes wedi derbyn gweddi gan y Parch Rebecca ar wefan yr ysgol.  Yn dilyn hanner tymor 
byddwn yn mynychu gwasanaethau dan arweiniad y Parch Rebecca yn yr Eglwys. 
 

BLAENORIAETHAU’R YSGOL 
Hoffwn rannu â chi flaenoriaethau’r ysgol ar gyfer 2020/21 sef:- 
 

 Lles Disgyblion a Staff. 

 Darpariaeth yr Iaith Gymraeg. 

 Asesu ar gyfer Dysgu. 
 

       /Trosodd 
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NOSON RIENI 
Yn anffodus oherwydd rheolau COVID ni fydd noson rieni yn cael ei gynnal yn yr ysgol y tymor 
hwn.  Yn hytrach dyma fydd y drefn eleni:- 
 

 Byddwn yn rhannu sampl o waith eich plant ar ‘Seesaw’ yn ystod wythnos 

2il i’r 6ed o Dachwedd. 

 Bydd pob plentyn yn derbyn adroddiad byr gan yr ysgol gyda thargedau eich plentyn 
wedi nodi arno. (Dydd Gwener, 6ed o Dachwedd). 

 Yn ystod wythnos Tachwedd 9fed byddwn yn cysylltu â phob rhiant drwy alwad ffôn 5 
munud i bob plentyn. 

 
‘Rydym yn deall fod rhai rhieni yn gweithio, felly mi wnawn ein gorau i gael sgwrs gyda phawb. 
 

Nos Lun 9.11.2020 Blwyddyn 3 a 4 

Nos Fawrth 10.11.2020 Meithrin a Derbyn 

Nos Fercher 11.11.2020 Blwyddyn 5 a 6 

Nos Iau 12.11.2020 Blwyddyn 1 a 2 

 
Bydd y galwadau yn dechrau am 3.30yp. 
 

‘SEESAW’ 
Hoffwn annog pob rhiant i ymweld â’r wefan/app ‘Seesaw’.  Mae’n adnodd gwych sy’n ein 
galluogi ni i rannu profiadau mae y disgyblion yn ei dderbyn yn yr ysgol.  Os ydych yn cael 
anhawsterau mynd arno, cysylltwch â mi a byddaf mwy na pharod i’ch helpu. 
 

ASESU AR GYFER DYSGU 
Yn ystod mis Tachwedd byddwn yn ail lansio ‘Asesu ar gyfer Dysgu’ yn yr ysgol. Tanysgrifiwch i 
wefan yr ysgol os gwelwch yn dda oherwydd byddwn yn rhannu gwybodaeth pwysig am y modd 
mae’r plant yn dysgu, ac yn asesu eu gwaith yn yr ysgol. 
 

NEGES GAN Y LLYWODRAETHWYR 
Yn dilyn ein cyfarfod olaf, fe hoffai’r corff llywodraethwyr eich hybysu fod Mrs Elinor Wyn Ellis 
yn parhau yn ei rol fel Pennaeth Dros Dro.  Fe nodwyd hefyd gan y corff eu diolchiadau i Mrs 
Ellis am ei harweinyddiaeth yn ystod y cyfnod ‘Covid’ yn ogystal ac i staff yr ysgol am eu 
cefnogaeth. 
 
Diolch yn fawr, 

 
Elinor Wyn Ellis. 
 
 


