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  Pennaeth / Headteacher 
 

Annwyl rieni / gwarchodwyr, 
 
Croeso nol i’r dosbarth wedi gwyliau’r Haf. Mae pawb wedi setlo ac yn mwynhau 
bod nol yn yr ysgol. Croeso cynnes iawn i’r 11 disgybl newydd yn blwyddyn 
meithrin. Ein thema ar gyfer yr hanner tymor cyntaf ydi ‘Fi Fy Hun’. 
 

Llais y plentyn 
Mae llais y plentyn yn bwysig iawn yn ein dosbarth. Rydym yn cyd-gynllunio ein 
gwaith gyda’r disgyblion drwy ofyn eu syniadau ac mae yno gyfle iddynt gael 
dweud eu barn. Weithiau, byddwn hefyd yn gofyn wrth rhieni am eich syniadau chi 
hefyd. 
 

Llun or disgyblion yn fabi (blwyddyn 1 a 2 yn unig) 
Mae’r disgyblion wedi penderfyny y buasent yn hoffi dangos llun ohonynt yn fabi 
yn ein dosbarth. Hoffwn i chi rhoi llun o’ch plentyn yn fabi ar ‘Seesaw’ dros y 
penwythnos os gwelwch yn dda? 

Seesaw 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio ‘Seesaw’ yn ein dosbarth. Mae’n adnodd gwych 
ar gyfer rhannu gwybodaeth a phrofiadau mae’r disgyblion yn ei derbyn yn ein 
dosbarth. Rydym wedi rhannu QR cod newydd â disgyblion blwyddyn derbyn, 
blwyddyn 1 a 2. Mae’r QR cod newydd i’w ddarganfod yng nghofnod darllen y 
disgyblion. Bydd QR cod disgyblion meithrin yn dilyn mewn ychydig wythnosau 
unwaith byddwn yn derbyn caniadtad rhieni. 
 
Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth ar wefan yr ysgol. 

 

Addysg Gorfforol 
Mae disgyblion blwyddyn derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn cael eu gwersi Addysg 
Gorfforol bob Dydd Llun felly mae angen iddynt fynychu’r ysgol yn eu gwisg 
Addysg Gorfforol swyddogol yr ysgol. 
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Adnoddau Ailgylchu 
Mae yno groeso i’r disgyblion ddod â bocsys/cylchgronau/tiwbiau neu unrhywbeth 
gallwn ei ailddefnyddio yn y dosbarth ac sydd yn ddiogel. 
 

Ardal Adeiladu 
Yn ein dosbarth mae gennym ardal adeiladu. Gofynnwn yn garedig os oes 
gennych hen gylchronnau adeiladu / lluniau / posteri / llun eich tŷ yna mae croeso 
i’r disgyblion ddod a rhain i mewn. 
 

Snac 
Diolch yn fawr iawn i bawb am ddod a snac iach i’r ysgol. 
 

Bagiau Darllen 
Byddwn yn gwrando ac yn newid llyfrau darllen y disgyblion bob Dydd Llun a 
Dydd Gwener. Mae’n hynod o bwysig fod y disgyblion yn ymarfer eu llyfrau darllen 
adref gyda aelod or teulu. Byddwn hefyd yn gwneud gweithgareddau darllen yn 
ystod yr wythnos yn y dosabrth. 
 

Ardaloedd 
Mae’r dosbarthiadau wedi eu rhannu gyda ardaloedd. Mae’r disgyblion yn 
gweithio ar draws yr ardaloedd drwy ymarfer a datblygu eu sgiliau. 
 

Labelu Gwisg Ysgol 
Os gwelwch yn dda, a fedrwch sicrhau fod gwisg ysgol wedi cael ei labelu yn glir 
gyda enwau eich plentyn. 

 

Cwestiynau / Ymholiadau 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ac byddwn mwy na pharod 
ich helpu. 
 
Gyda llawer o ddiolch, 
 
Staff Cyfnod Sylfaen 

 

 


