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17/03/2023 
 

Ymweliad Addysgol â Thalacre a Llaethdy Mynydd Mostyn – 23/03/2023 
Blwyddyn 3 – Blwyddyn 6 

 
Annwyl rieni / gwarcheidwaid, 
 
Bydd pawb yn yr ysgol yn mynd ar ymweliad addysgol, sy’n cyd-fynd â’n thema, ‘Pethau Byw’, ar ddydd Iau, 
Mawrth 23ain.  Bydd disgyblion o Flwyddyn 3 hyd at Flwyddyn 6 yn ymweld â Thalacre ar gyfer gweithdai ysgol 
arfordirol yn y bore a Llaethdy Mynydd Mostyn yn y prynhawn. 
 
Mae’r disgyblion i wisgo’u gwisg ysgol ac esgidiau addas.  Bydd angen côt, ac os yn berthnasol, meddyginiaeth 
gan feddyg.  Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn a digon o ddiod a byrbrydau i bara’r diwrnod. 
 
Bydd bws M & H yn gadael yr ysgol ar ôl cyfnod cofrestru ac yn dychwelyd erbyn 3:00 pm.   
 
Hoffem ddiolch i Eni UK am y gweithdai yn Nhalacre ac rydym yn hynod o ddiolchgar i Laethdy Mynydd Mostyn 
am ganiatáu i ni ymweld â nhw.  Ni fydd Eni UK na Llaethdy Mynydd Mostyn yn codi tâl ar yr ysgol. 
 
Hoffem ddiolch yn ogystal i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol am gytuno i dalu am ddau fws ar gyfer 
ymweliadau ar y diwrnod.  Cyfanswm cost y bysiau yw £460! 
 
Golyga hyn nad oes angen i ni ofyn i chi am gyfraniad ar gyfer yr ymweliad. 
 
Gofynnwn yn garedig i chi gwblhau’r ffurflen ganiatâd a’r bonyn isod a’u dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Mawrth, 
Mawrth 21ain, os gwelwch yn dda. 
 
Diolch am eich cydweithrediad, 
 
Staff Ysgol Tremeirchion. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ymweliad Addysgol â Thalacre a Llaethdy Mynydd Mostyn – 23/03/2023 

Blwyddyn 3 – Blwyddyn 6 
 
Bydd / Ni fydd fy mhlentyn, ……………………………….................………………… yn mynd ar yr ymweliad. 
 
 
Arwyddwyd: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 


