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Annwyl Rieni / Gofalwyr 

Gobeithio cawsoch chi gyd seibiant heddychlon ac iach dros y gwyliau ac edrychwn ymlaen at groesawu 
pob disgybl yn ôl y tymor hwn. Dyma ychydig o nodiadau i’ch atgoffa a gwybodaeth ynglyn â dychwelyd i'r 
ysgol yn nhymor y Gwanwyn. 

Dychwelyd i'r Ysgol 

Fe all y wybodaeth hon newid yn dilyn unrhyw adolygiadau LlC a BCBC. 

Yn unol â'r wybodaeth yn llythyr BCBC dyddiedig 17.12.20, rwy'n cadarnhau bod yr ysgol ar gau i bob 
disgybl ddydd Llun 4 Ionawr a dydd Mawrth 5 Ionawr ar gyfer cynllunio a pharatoi yn unol â chanllawiau 
LlC ac i asesu lefelau staffio. Yn unol â chanllawiau BCBC ni ddarperir unrhyw addysg i ddisgyblion Pen-
y-bont ar Ogwr y ddau ddiwrnod hyn. 

Ar 6, 7 ac 8 Ionawr, byddwn yn darparu cefnogaeth ar y safle i blant gweithwyr critigol yn ystod oriau ysgol 
arferol. 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, diffinnir gweithiwr critigol fel rhywun sy'n gweithio i un o'r sefydliadau canlynol: 

• Iechyd 
• Gofal cymdeithasol 
• Gwasanaeth tân ac achub 
• Heddlu 
• Gwasanaeth ambiwlans 
• Gwasanaeth Carchar 
• Addysg 

Os ydych chi'n weithiwr critigol fel ei ddiffinnir uchod ac angen cefnogaeth ysgol ar gyfer unrhyw un o'r 
dyddiau hyn, cwblhewch ffurflen archebu ar-lein erbyn 12 canol dydd ar ddydd Mawrth 5 Ionawr er mwyn 
helpu ni i gynllunio lefelau staffio, darpariaeth pryd bwyd ysgol a thrafnidiaeth ysgol priodol. Dolen i'r 
ffurflen archebu ar-lein yw: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-
H3aMADZeBDv5f9-dmGAQBUN1ZFWDZCQTZNWURUMlZHREZHUVExTkRLMS4u

Bydd yna hefyd rai disgyblion sy'n dod o fewn ein categorïau a allai fod yn gymwys i gael darpariaeth ar y 
safle yn ystod y 3 diwrnod hyn. Bydd swyddfa'r ysgol yn cysylltu â'r rhieni / gofalwyr hyn ar wahân i drafod 
cefnogaeth. 

Bydd pob disgybl arall a fydd yn dysgu gartref ar 6, 7 ac 8 Ionawr yn derbyn gweithgareddau dysgu ar-lein 
trwy Hwb. Yn unol â phenderfyniad BCBC ni fydd unrhyw ysgol yn yr awdurdod yn darparu sesiynau ‘byw’ 
yn ystod y cyfnod 3 diwrnod hwn, felly ni allwn ddarparu’r sesiynau ‘check-ins’ dyddiol ar yr adeg hon. 

Ar hyn o bryd rydym ni yn YG Bro Ogwr yn bwriadu croesawu POB disgybl yn ôl ddydd Llun 11eg Ionawr. 

Gweithdrefnau Gweithredol 

Gweithdrefnau Dechrau a Diwedd Dydd 

Rydym yn parhau â'n system a'n gweithdrefnau unffordd, sy'n cynnwys mynd i mewn ac allan o'r bae 
bysiau trwy wahanol gatiau. Nodyn i'ch atgoffa y dylai rhieni / gofalwyr fynd gyda nhw i gatiau'r ysgol. 
Mae'r giât allanol yn agor am 08.50 ac mae'r ysgol yn cychwyn am 09.00. Rydym yn gwerthfawrogi eich 
cefnogaeth barhaus gyda phrydlondeb ar ddechrau'r diwrnod ysgol. Ni chaniateir gyrru ar / parcio ar safle 
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ysgol rhwng 08.15 a 09.15, ac eithrio pan fydd yr ysgol wedi cytuno ar drefniant penodol gyda rhieni / 
gofalwyr am resymau mynediad. 

Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo ymysg rhieni, gofalwyr a pherthnasau, gwisgwch fygydau / 
gorchuddion wyneb pan fyddwch mewn mannau gollwng a chasglu. Cadwch pellter cymdeithasol os 
gwelwch yn dda wrth aros i ollwng neu thra ar yr iard ar ddiwedd y dydd. Byddai hefyd yn ein helpu’n fawr 
pe gallech geisio cyfyngu nifer yr oedolion ar y safle ar gyfer gollwng a chasglu i un rhiant / gofalwr, a fydd 
hefyd yn helpu gyda phellter cymdeithasol. 

Sicrhewch na fydd eich plentyn / plant yn defnyddio unrhyw un o'r offer chwarae awyr agored ar ddiwedd 
y dydd sy'n risg iechyd a diogelwch ar gyfer croeshalogi 

Asesiad risg 

Rydym wedi adolygu a diweddaru ein hasesiad risg yn unol â gwybodaeth newydd. 

Rydym yn parhau i ddilyn ein system unffordd o amgylch yr ysgol gyfan. Pob ‘swigen’ yw’r grŵp blwyddyn 
gyfan gan eu bod yn rhannu cyfleusterau, neuadd ac iard. Mae'r iard CA2 wedi'i rhannu'n ddwy ardal ac 
felly mae gan grwpiau blwyddyn ar wahân ardaloedd ar wahân. Nid oes unrhyw grwpiau dwy flynedd yn 
gyswllt ‘swigen’. Cyfyngir unrhyw wasanaethau neu gyfarfodydd grwp dan do i grŵp blwyddyn yn unig ar 
unrhyw adeg benodol. Nid oes unrhyw newid i neuadd ginio’r ysgol gan fod disgyblion eisoes wedi’u 
gwahanu yn ôl byrddau, pellter a grŵp blwyddyn. 

Rydym i gyd yn cydnabod na all unrhyw sefydliad fod yn ardal  di-COVID ond rydym yn parhau i gadw’r 
ysgol mor ddiogel â phosibl gyda’n harferion fel golchi dwylo’n rheolaidd, diheintio a grwpiau ‘swigen’. 
Rydym hefyd yn parhau i ariannu oriau glanhau ychwanegol dros yr amser cinio 

Cinio Ysgol 

Mae cegin ein hysgol bellach yn gwbl weithredol unwaith eto. Gwiriwch falans cyfrif eich plentyn yn barod 
ar gyfer dychwelyd i'r ysgol. Ni all cyfrifon fod mewn ôl-ddyledion; os ydych chi'n teimlo y gallech chi nawr 
fod yn gymwys i gael darpariaeth prydau ysgol am ddim oherwydd newid mewn amgylchiadau, cysylltwch 
â swyddfa'r ysgol. 

Presenoldeb 

Cysylltwch â'r ysgol ar ddiwrnod cyntaf unrhyw absenoldeb, gan nodi'r rheswm penodol dros yr 
absenoldeb. 

Ni ddylai dysgwyr fynychu ysgolion / lleoliadau o dan unrhyw amgylchiadau: 

• teimlo'n sâl, a oes gennych unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, 
neu dymheredd uchel neu golli neu newid i'w synnwyr blas neu arogl) neu maent wedi profi'n bositif i 
COVID-19 yn y 10 diwrnod diwethaf  

• yn byw neu'n rhan o aelwyd estynedig gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi'n 
bositif am COVID-19 sy'n ynysu am 10 diwrnod. 

Bydd disgyblion symptomatig yn cael eu hynysu ar unwaith a chysylltir â rhieni / gofalwyr ar unwaith i 
gasglu eu plant. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gyfredol. 

Cadwch ein hysgol mor ddiogel â phosibl, trwy ddilyn y canllawiau uchod. 

Addysg Gorfforol / Gwisg 

Gofynnir i ddisgyblion fynychu'r ysgol yn gwisgo'u cit AG ar ddiwrnodau AG. Mae cit AG yr ysgol yn 
esgidiau addas, gwaelodion tracwisg tywyll a thop gwyn. Gofynnwn yn garedig i chi lynu wrth y lliwiau hyn 
a pheidio â chaniatáu dillad llachar, lliwgar. 
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Mae o leiaf dwy ffenestr ar agor ym mhob ystafell ddosbarth bob dydd i ganiatáu awyru naturiol cyson. 
Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â siwmper a chôt i'r ysgol 

Clwb Brecwast 

Bydd Clwb Brecwast yn ail-ddechrau ddydd Llun 11eg Ionawr ar gyfer yr holl ddisgyblion a fynychodd yn 
ystod Tymor yr Hydref. Mae angen parhaus i gadw niferoedd yn isel oherwydd lefelau staffio, capasiti’r 
neuadd a sicrhau bod grwpiau cyswllt grwpiau blwyddyn yn cael eu cynnal bob amser. 

Ap Rhiant 

Nodyn i'ch atgoffa ein bod wedi cyflwyno'r App Rhiant SIMS i bob rhiant / gofalwr ar draws yr ysgol. 

Mae'r Ap Rhiant yn cynnig mynediad ar unwaith i ofyn am addasiadau i ddisgyblion a data cyswllt a 
gedwir gan yr ysgol a mynediad i rieni / gofalwyr i bresenoldeb disgyblion, dyddiadau tymor a 
digwyddiadau dyddiadur ysgol. Anfonir pob neges trwy'r App Rhiant, fodd bynnag, byddwn yn parhau i 
ddefnyddio ein gwasanaeth testun presennol ochr yn ochr â'r App Rhiant ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau 
trosglwyddiad esmwyth i'r ap newydd ac i ganiatáu amser i rieni / gofalwyr gofrestru. 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, e-bostiwch swyddfa'r ysgol ar admin.broogwr@bridgend.gov.uk . 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 

Cofion cynnes 

Sharon Jayne 

Pennaeth 


