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Annwyl Riant/Warchodwr, 
 

DYDDIADAU PWYSIG I’CH DYDDIADURON 
Croeso’n ôl i bawb i’r Ysgol ar ôl y gwyliau hanner tymor.  Amgaeaf restr o ddyddiadau pwysig 
i’ch dyddiaduron yn ystod y tymor hwn. 
 

13.11.20  Diwrnod Plant Mewn Angen ~ Cinio Arbennig 
16.11.20  Cinio Arbennig ~ Bywyd y Môr 

Rhagfyr ~ Gwyliwch allan am ein Ffenestr Nadolig! 
08.12.20  Gwasanaeth Eglwys gyda’r Parch Rebecca (Plant Ysgol yn unig) 

11.12.20  Canu Carolau o dan y Goeden Nadolig ~ Arlein 
11.12.20  Diwrnod Gwisgo Siwmper Nadolig 

14.12.20  Gwasaneth Nadolig ~ Arlein 
16.12.20  Parti Nadolig yr Ysgol 
17.12.20  Cinio Nadolig yr Ysgol 
18.12.20  Diwrnod olaf cyn y gwyliau Nadolig 
04.01.21  Diwrnod cyntaf Tymor y Gwanwyn 
 

ADRODDIADAU GOLWG AR GYNNYDD 
Atodaf gopi o adroddiad Golwg ar Gynnydd eich plentyn. Ar ben pob adroddiad mae’n esbonio 
pa noson bydd yr athrawon dosbarth yn cysylltu â chi am sgwrs gan nad ydym yn gallu cynnal 
noson rieni wyneb yn wyneb y tymor hwn. Bydd yr athrawon yn rhannu samplau o waith y 
disgyblion ar ‘Seesaw’. 
 

PRAWF COVID 
Os bydd eich plentyn yn mynd am brawf COVID oherwydd symptomau neu oherwydd eu bod 
wedi eu adnabod fel pwynt cyswllt i rywun â COVID mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i 
mi yn syth pan fyddant yn mynd am brawf – diom ots os ydyw yn ystod y diwrnod ysgol, min 

nos neu ar benwythnos. Cysylltwch â mi drwy ebost EllisE10@hwbcymru.net os gwelwch yn 
dda. 
 

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN ~ 13.11.2020 
Eleni mae’r plant wedi penderfynu dod i’r Ysgol gyda sannau ac esgidiau od, gwallt gwirion a 
gwynebau wedi eu paentio!  (Bydd angen iddynt wisgo eu gwisg ysgol arferol).  Gan nad ydym 
yn gallu derbyn arian parod yn yr ysgol ar hyn o bryd gofynnir yn garedig am eich cyfraniad 
(£1.00) drwy ParentPay ar y diwrnod.  
                      /trosodd 
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CINIO NADOLIG YR YSGOL A PHARTI NADOLIG YR YSGOL 
Bydd Cinio Nadolig yr Ysgol a Pharti Nadolig yr Ysgol yn cael eu cynnal fesul dosbarth eleni. Yn 
y gorffennol ‘rydym wedi dod at ein gilydd yn y dosbarth Cyfnod Sylfaen ond yn anffodus ar hyn 
o bryd byddwn yn gorfod cael digwyddiadau fel hyn fesul dosbarth.  Côst y Cinio Nadolig fydd y 
pris arferol o £2.20 fydd yn cael ei ychwanegu i’ch cyfrif ParentPay ar y diwrnod.  Gofynnwn yn 

garedig i BAWB gwbwlhau y bonyn isod a’i dychwelyd i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 23ain o 

Dachwedd er mwyn i Anti Chris ein Cogyddes gael archebu y bwyd o flaenllaw. 

 
Diolch yn fawr, 
 

 
 
Elinor Wyn Ellis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->  

 
CINIO NADOLIG YR YSGOL 

DYDD IAU, 17.12.20 

 

 
Enw/au’r Plentyn/Plant   _________________________________________________________ 
 
 
Mae fy mhlentyn/plant yn dymuno cael Cinio Nadolig ac yn dewis y pwdin canlynol:- 
 
 

Pwdin Nadolig  ______    Hufen Iâ ______ 
 
 
Nid yw fy mhlentyn/plant yn dymuno cael Cinio Nadolig    ______ 
 
 
(Ticiwch fel bo’n briodol). 
 
 

DYCHWELWCH Y BONYN I’R YSGOL ERBYN DYDD LLUN, 23AIN  O DACHWEDD OS GWELWCH 

YN DDA.  DIOLCH YN FAWR. 



  

 

 

 
 


