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Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion – 20/12/2022 

 
Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, 
 

Rydym yn edrych ymlaen at ein Sioe Nadolig yn Neuadd y Dref, Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed.  Bydd y 
Sioe yn cychwyn am 6:00pm, gofynnwn yn garedig i’r plant gyrraedd Neuadd y Dref yn eu gwisgoedd am 5:30pm.   
 
Ar ddiwrnod y sioe bydd y plant i gyd yn mynd i Neuadd y Dref mewn bws i ymarfer.  Byddwn yn gadael yr ysgol am 
10:30am ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 3:00pm.  Ni fydd gegin yr ysgol ar agor felly a wnewch chi sicrhau eich bod 
yn darparu pecyn bwyd i’ch plentyn. 
 
Yn ddelfrydol, hoffem i blant y Meithrin aros i ymarfer drwy’r dydd dan ofal Anti Sylvia a staff eraill yr ysgol.  Os nad 
yw hyn yn bosib, mae croeso i chi gasglu eich plentyn o’r ysgol am 11:30am neu i’ch plentyn fynychu’r Cylch 
Meithrin dan ofal Anti Rhian ac Anti Helen.  Os oes gennych blentyn yn y Meithrin, a wnewch chi gwblhau’r bonyn 
isod a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Iau, Rhagfyr 15fed, os gwelwch yn dda. 
 
Cofiwch mai dydd Llun, Rhagfyr 12fed yw’r diwrnod olaf i archebu tocynnau sydd wedi eu dyrannu i bob teulu.  Bydd 
unrhyw docynnau dros ben yn cael eu rhyddhau a’u gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin ar ddydd Mercher, Rhagfyr 14eg.  
Byddwn yn anfon unrhyw docynnau wedi eu prynu adref ar ddydd Gwener, Rhagfyr 16eg. 
 
Os ydych angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda. 
 
Yn gywir, 
 
Geraint Jones. 
 

 

Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion – 20/12/2022 (Meithrin yn Unig) 
 

Ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 20fed, bydd fy mhlentyn ..................................................................................... yn: 
 
 
  aros i ymarfer drwy’r dydd.  Bydd fy mhlentyn yn cael ei gasglu / chasglu o’r Cylch Meithrin am 3:00pm. 
 
 
  cael ei gasglu / chasglu am 11:30am o’r ysgol. 
 
 
  mynd i’r Cylch Meithrin am 11:30am. 
 
 
 
Arwyddwyd: .................................................................................................................................................................... 


