05.01.21
Annwyl Rieni / Gofalwyr
Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar a gwybodaeth yn llythyr cyfarwyddwr Pen-y-bont, dyma diweddariadau
cyfredol o ysgol.
Dychwelyd i'r Ysgol
Fe all y wybodaeth hon dal i newid yn dilyn unrhyw adolygiadau LlC a BCBC.
Ar 6, 7 ac 8 Ionawr, rydyn yn darparu cefnogaeth ar y safle i blant gweithwyr critigol a phlant bregus yn
ystod oriau ysgol arferol.
Estynnir y ddarpariaeth yma hyd at ddydd Gwener 15 Ionawr.
Os ydych chi'n weithiwr critigol fel ei ddiffinnir yn y llythyr wedi dyddio 04.01.21 ac angen cefnogaeth ysgol
ar gyfer unrhyw diwrnod wythnos nesaf, wythnos yn cychwyn dydd Llun 11 Ionawr, plîs cwblhewch ffurflen
archebu ar-lein erbyn 12 canol dydd ar ddydd Iau 7 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_TzS3ZEGUCRtgHRR5kH3aMADZeBDv5f9-dmGAQBUN1VBN0JWWVZXSTk4TkEzMTA5STc5MUVCOS4u
Gwaith Ysgol
Bydd pob disgybl, p'un ai ar y safle neu'n dysgu gartref, yn derbyn ac yn cael mynediad at yr un
gweithgareddau dysgu. Bydd staff yr ysgol wedi'u hamserlennu ar rota, naill ai yn y dosbarth gyda'n
disgyblion ar y safle neu'n cefnogi dysgu ar-lein trwy Hwb. Felly bydd staff grwpiau blwyddyn yn ateb
ymholiadau ac yn ymateb gydag adborth i waith a gyflwynir pan fyddant yn gallu yn ystod oriau ysgol.
Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau neu geisiadau brys am gymorth i swyddfa'r ysgol a chânt eu
trosglwyddo i'r aelod staff perthnasol yn y grŵp blwyddyn sydd ar gael ar yr adeg honno.
Fel ysgol byddwn yn ail-gydio yn ein sesiynau ‘check-ins’ byw o ddydd Llun 11 Ionawr, yn unol â
chanllawiau BCBC. Bydd cyfarfodydd wedi'u hamserlennu yn ymddangos ar Hwb.
Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw wybodaeth ynghylch pryd y gallwn groesawu pob disgybl yn ôl.
Cinio Ysgol – Cegin ysgol yn gweithredu fel arfer
Gwisg Ysgol - Dylid gwisgo gwisg ysgol bob amser wrth fynychu'r ddarpariaeth ar y safle.
Clwb Brecwast - Yn anffodus, nid yw BCBC yn cynnig darpariaeth Clwb Brecwast yn ystod y cyfnod hwn
o gau'n rhannol. Ni fydd Clwb Brecwast yn ailgychwyn nes i'r holl ddisgyblion ailgychwyn. Mae darpariaeth
ysgol ar gyfer gweithwyr critigol a disgyblion grŵp bregus ar gyfer oriau ysgol yn unig
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, e-bostiwch swyddfa'r ysgol ar admin.broogwr@bridgend.gov.uk .
Diolch am eich cefnogaeth barhaus.
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