
 

 

Annwyl Rieni / Gofalwyr           17.07.2020 

Ar ddiwedd y flwyddyn ysgol, hoffai staff yr ysgol manteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon ac yn arbennig dros ail hanner annisgwyl y flwyddyn ysgol. Diolch i aelodau'r 

Corff Llywodraethol am eu cefnogaeth, eu cydweithrediad a'u harweiniad strategol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Dymuniadau gorau i'n disgyblion Blwyddyn 6 wrth iddynt ein gadael a chychwyn ar bennod nesaf eu haddysg. 

Blwyddyn Academaidd 2020/2021 
Yn unol â'r llythyr gan BCBC yn gynharach yr wythnos hon, rydym yn edrych ymlaen at groesawu disgyblion Derbyn 
a Blwyddyn 6 yn ôl i'r ysgol ar ddechrau'r tymor i ddisgyblion ddydd Gwener 4 Medi 2020. Fel ysgol rydym wedi 
gwneud y penderfyniad i dderbyn yr holl ddisgyblion ar y dyddiad cynharaf posibl yn unol â chynllun dychwelyd i'r 
ysgol BCBC. Mae hyn yn golygu y bydd yr holl ddisgyblion o oedran ysgol statudol (Derbyn-Blwyddyn 6) ym Mro 
Ogwr yn cael eu croesawu yn ôl o ddydd Llun 7 Medi 2020. Darperir dyddiadau cychwyn ar gyfer disgyblion meithrin 
mewn llythyr ar wahân at rieni / gofalwyr, gan gynnwys manylion sesiynau chwarae a chyfarfodydd rhieni. 
Cyhoeddir ein calendr 2020-2021 ar gyfer dyddiadau a gweithgareddau ysgol ar ddechrau'r tymor newydd ym mis 
Medi 
 
Presenoldeb a threfniadau gweithredol 
Mae'n ofynnol i bob disgybl ddychwelyd i'r ysgol ym mis Medi pan fydd ysgolion yn ailagor ar gyfer disgyblion; os 
na all eich plentyn ddychwelyd i'r ysgol ar gyngor ymarferydd gofal iechyd oherwydd rheswm meddygol wedi'i 
ddogfennu, cysylltwch â'r ysgol i drafod sut y byddwn yn cefnogi'ch plentyn yn ystod yr amser hwn. Rydym wedi 
cyhoeddi rhagor o fanylion ar wefan ein hysgol am ein trefniadau dychwelyd i'r ysgol. Bydd llawer o drefniadau 
gweithredol yn debyg i'r sefyllfa bresennol, ond byddwn hefyd yn ystyried rhain wrth i’r holl ddisgyblion dychwelyd 
ac nid grwpiau bach yn unig. Gofynnwn ichi rannu'r trefniadau hyn gyda'ch plentyn / plant. Wrth gwrs, bydd staff yr 
ysgol yn atgoffa disgyblion o'r trefniadau yn y flwyddyn academaidd newydd trwy drafodaeth grŵp yn ystod amser 
cylch. Gall y trefniadau a'r gweithdrefnau hyn newid wrth i weithrediadau gael eu monitro a'u hadolygu dros amser. 
 
Clwb Brecwast a Thrafnidiaeth Ysgol BCBC 
Ar adeg ysgrifennu, ni fydd BCBC yn cynnig darpariaeth y Clwb Brecwast yn ystod mis Medi; bydd yr awdurdod yn 
darparu rhagor o wybodaeth am hyn ar ddechrau tymor yr Hydref. Mae BCBC wedi cynghori y bydd cludiant ysgol 
ar waith a byddwn yn rhaeadru'r canllaw hwn ac unrhyw drefniadau gweithredol cyn gynted ag y byddwn yn eu 
derbyn gan yr awdurdod lleol. 
 
Gwisg Ysgol 
Er bod arweiniad Llywodraeth Cymru yn annog pob disgybl i ddychwelyd i wisgo gwisg ysgol, rydym yn llwyr 
werthfawrogi y gallai fod yn anodd cael gwisg nawr ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol newydd. Cefnogwch ni i 
barhau ag ethos ac undod yr ysgol ar draws yr ysgol trwy anfon eich plentyn mewn gwisg ysgol llawn cyn gynted 
a phosib. Os yw'ch plentyn yn dechrau yn y Derbyn neu Flwyddyn 3 ac ar hyn o bryd yn gymwys i gael Prydau 
Ysgol Am Ddim, efallai y bydd grant gwisg ysgol ar gael i chi. Gweler y canllawiau ar wefan BCBC a chysylltwch â 
swyddfa'r ysgol i gael mwy o wybodaeth os gallai hyn fod yn berthnasol i chi. Gellir dod o hyd i fanylion am ein 
gwisg ysgol (mae eitemau â bathodyn arnynt yn ddewisol) ar wefan yr ysgol neu o swyddfa'r ysgol. 
 
Gwyliau'r Haf 
Os gwelwch yn dda trydarwch unrhyw luniau o'ch gweithgareddau gwyliau haf i'n cyfrif Twitter @ ysgolbroogwr i ni 
eu gweld ym mis Medi. Efallai yr hoffai rhieni / gofalwyr archwilio'r grid syniadau gweithgareddau haf dewisol sydd 
ar wefan yr ysgol. Bydd staff yr ysgol hefyd yn cyhoeddi fideo YouTube wythnosol ar ddydd Llun yn ystod y gwyliau. 
 
Diolch eto am eich amynedd a'ch cydweithrediad wrth i ni weithio gyda'n gilydd trwy'r amser ansicr hwn. Arhoswch 
yn ddiogel wrth i ni edrych ymlaen at fod gyda'n gilydd fel ysgol unwaith eto yn y flwyddyn academaidd newydd. 
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