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YSGOL GWIRFODDOL REOLEDIG TREMEIRCHION 
Mr Gethin H Jones 

Pennaeth / Headteacher 
Dyddiad: 13/6/22 
 
Annwyl rieni, 
 
Parthed: Neges y Pennaeth a dyddiadau o bwys 
 
A dyma ni unwaith eto, a bron wedi cyrraedd diwedd flwyddyn. Mae elfen o normalrwydd wedi dychwelyd i’n 
bywydau ac mae hyn yn wir am yr ysgol. Gorfododd Covid i ni edrych ar ein hasesiadau risg yn gyson a newid 
strwythur nifer o drefniadau yr ysgol. Yn y bôn rydym wedi dychwelyd i’r hen drefn, oni bai am parhau i annog golchi 
dwylo rheolaidd ac ein trefniadau amser cinio ac amser egwyl. Drwy drafodaeth gyda’r staff a chynrychiolaeth o 
blant yr ysgol, rydym wedi penderfynu parhau i gael dau ardal chwarae ar y cae, un ochr i’r Cyfnod Sylfaen a’r llall i 
Gyfnod Allweddol 2. Er bod rhai o’r plant yn siomedig roedden nhw’n deall yr egwyddorion, yn bennaf o’u cadw’n 
ddiogel tra yn chwarae. 
 
Mae achosion o Covid yn parhau i effeithio’r ysgol gan gynnwys absenoldebau staff. Rydym yn gwneud ein gorau i 
leihau’r effaith ar weithredu dyddiol yr ysgol er bod llai o staff yn bresennol yn ystod eu cyfnod absenoldeb oherwydd  
hunan-ynysu. 
 

Noson rieni 
Rwy’n gobeithio eich bod wedi derbyn y llythyr am ein noson rieni ac wedi cael cyfle i ddychwelyd y bonyn yn mynegi 
eich dewis. Rydym yn falch y byddwn yn gallu cynnig cyfarfod wyneb i wyned, ond oherwydd gofynion ar 
ddosbarthiadau rydym yn cynnal dwy noson. I’r rhai sy’n awyddus i dderbyn cyfarfod wyneb i wyneb, rydym yn gofyn 
i chi ddod i mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa, ac yna bydd cyfle i rieni aros yn y cyntedd cyn yr amser cyfarfod. 
Gofynnwn i chi ddod ychydig o funudau yn gynt fel nad oes gormod o rieni yn aros yn y cyntedd. Yn ogystal, mae 
rhaid i’r staff gadw at yr amseroedd, h.y. 10 munud ar gyfer pob cyfarfod, boed hyn wyneb i wyneb neu dros y ffôn. 
Bydd adroddiadau’r plant yn cael eu dosbarthu erbyn diwedd yr wythnos yma.  
 

Eisteddfod yr Urdd 
Bu’r eisteddfod yn Ninbych yn llwyddiannus iawn. Roedd gan Ysgol Tremeirchion arddangosfa ym mhabell y 
Clwstwr. Gobeithio eich bod wedi cael cyfle i ymweld âr eisteddfod. Diolch i bawb am gefnogi’r ysgol a’r Urdd.  

 

Gwaith dŵr a gwaith arwyneb ffordd.  
Rydym wedi derbyn gwybodaeth y bydd gwaith gwella traeaniad dŵr yn dechrau 20 Mehefin am 6 wythnos. Mae hyn 
yn effeithio’r lon sydd yn mynd i fyny o’r ysgol tuag at groesffordd Bryn Gwyn Mawr. Bydd y ffordd ar gau i 
drafnidiaeth a bydd hyn yn effeithio cludiant plant. Yna bydd gwaith arwyneb ffordd yn dechrau.  
 
Gweler restr o’r dyddiadau o bwys hyd diwedd y tymor. 
 
Yr eiddoch yn gywir,                                                 

                  
Gethin H Jones                      
Pennaeth  
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Digwyddiadau a dyddiadau – yn gryno 
 

Mehefin 
Dydd Gwener 17: dosbarthu adroddiadau cynnydd 
   Marathon i Ethan – gwisgo glas 
 
Dydd Llun 20:  Cyfarfod rhieni bl 3 4 5 6 
 
Dydd Mawrth 21:  Cyfarfod rhieni Meithrin, Derbyn 1 a 2 
 
Dydd Llun 27:   Twrnament bl 3 i 6 yn Ysgol Henllan. Yr un trefniadau a fu cyn gohirio 
 
Dydd Mercher 29:  Bl 6 yn Ysgol Glan Clwyd 

Croesawu plant Meithrin 2022- plant yn treulio’r bore efo ni hyd at 11.30. Mae 
croeso i rieni ddod am 11.00yb i gyfarfod y staff. Croeso i’r plant sy’n mynd i Cylch 
Meithrin yn y prynhawn i ddod a phecyn bwyd ar gyfer eu cinio. 

   Bydd pob blwyddyn arall yn symud i fyny blwyddyn am ddeuddydd. 
 
Dydd Iau 30:  Bl 6 yn Ysgol Glan Clwyd 

Bydd pob blwyddyn arall yn symud i fyny blwyddyn 
Noson croesawu rhieni bl 6 yn Ysgol Glan Clwyd 

 

Gorffennaf  
Dydd Gwener1: Mabolgampau – bore plant yn unig 
   Mabolgampau – pnawn plant a rhieni- dechrau am 1.00 a gorffen am 3.00 

Plant i gyd fynd i mewn i’r ysgol. Hyn yn bwysig er mwyn sicrhau bod pob plentyn 
yn mynd adref yn ddiogel. dosbarthu plant tacsi yn gyntaf, yna plant sydd efo 

rhieni. Rhieni i beidio gofyn i fynd a’u plant cyn i’r tacsi’s adael y buarth. 
Barbeciw: 3.30- 4.30 – ‘Kick-it’ am ddim i’r plant. Bydd angen cofrestru eich 
dymuniad i’ch plentyn aros ar ôl y mabolgampau.(i’w gadarnhau) 
4.30-10.00 – agored i bawb. Gemau, stondinau, cerddoriaeth, a bwyd a diod, raffl 

   Cadwch lygad am bosteri a gwybodaeth pellach 
Parcio Mabolgampau a Barbeciw: bydd parcio ar gael i rieni yn y cae gyferbyn ar 

Salusbury. Nid yw’r parcio dros nos. Diolch i deulu Fferm Bryn. 
 
Dydd Llun 4:  Wythnos prosiect ‘Sioe Wledig’ yr holl ysgol.  
 
Dydd Gwener 15: 9.30yb Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6 yn yr Eglwys. Croeso i rieni. 
   Pnawn- cyfle i arwyddo crysau-T plant Blwyddyn 6. Bl 6 i ddod a chrys sbâr. 
 
Dydd Llun 18:   Taith gerdded i Capel y Graig. Derbyn i Flwyddyn 6. Dillad eu hunain/diod/byr fryd  

iach/ esgidiau priodol/cot law/eli haul 
   Pnawn o weithgareddau efo’r Urdd.  
   Parti Blwyddyn 6 
 
Dydd Mawrth 19: Taith Ysgol Derbyn i Bl6 – Gelli Gyffwrdd. Llythyr gwybodaeth wedi ei rannu gyda 

rhieni. Trefniadau Meithrin i’w cadarnhau.  
 
Dydd Mercher 20: Ysgol wedi cau- Gwyliau’r haf.  
 

Medi 
Dydd Iau 1/Mawrth 2: Hyfforddiant mewn swydd 
 
Dydd Llun 5:  Ysgol ar agor    
 
 
       


