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         Annwyl Rieni / Gofalwyr                                                                                                                       10.02.21 

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Ar ddiwedd yr hanner tymor hwn, hoffwn ddiolch i chi i gyd am eich 

cefnogaeth yn ystod y cyfnod clo a gyda'n darpariaeth Dysgu Cyfunol. Yn dilyn cyhoeddiad dydd Gwener gan Lywodraeth Cymru, 

dyma’r diweddariadau cyfredol gan yr ysgol. 

Dychwelyd i’r Ysgol 

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

Cyfnod Sylfaen (Meithrin – Flwyddyn 2): Byddwn yn croesawu holl ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen yn ôl ar y safle o ddydd Llun 22 

Chwefror. Mae ein gweithdrefnau gweithredol ac hylendid llym yn parhau. Oriau ysgol arferol bydd. Ar hyn o bryd nid yw'r clwb 

ar ôl ysgol ar agor i ddisgyblion. 

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3-Blwyddyn 6): Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chadarnhau o hyd ynghylch pryd y 

gallwn groesawu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ôl i'r ysgol. Yn anffodus, mae hyn yn golygu nad yw brodyr a chwiorydd Cyfnod 

Allweddol 2 dysgwyr iau yn gallu dychwelyd i'r ysgol ar hyn o bryd.  

Bydd cefnogaeth ar y safle i blant gweithwyr critigol a dysgwyr bregus yn unig yn ystod oriau ysgol arferol yn parhau i gael ei 

darparu ar ôl hanner tymor ar gyfer blynyddoedd 3 i 6. Gall rhieni / gofalwyr cymwys wneud cais am y ddarpariaeth hon trwy'r 

ffurflen gais arferol a bydd dolen cael ei gyhoeddi ar wahân. Bydd staff ysgol yn cysylltu â rhieni / gofalwyr disgyblion bregus yn 

unigol i gynnig cefnogaeth. Byddwn yn eich hysbysu a oes unrhyw newidiadau i feini prawf Gweithiwr Critigol BCBC. 

Gwaith Ysgol 

Cyfnod Sylfaen: Gan y bydd yr ysgol ar agor i bob disgybl ddychwelyd, bydd y ddarpariaeth Dysgu Cyfunol ar gyfer disgyblion 

Meithrin hyd at Flwyddyn 2 yn dod i ben nawr. Bydd darpariaeth Dysgu Cyfunol yn cael ei hailgyflwyno yn ystod unrhyw gyfnodau 

ynysu grwpiau blwyddyn yn y dyfodol. 

Cyfnod Allweddol 2: Bydd ein darpariaeth Dysgu Cyfunol yn parhau ar ôl hanner tymor. Bydd pob disgybl, p'un ai ar y safle neu'n 

dysgu gartref, yn parhau i dderbyn a chael mynediad at yr un gweithgareddau dysgu. 

Cyfnod Clo Haen 4 a Chadw’n Ddiogel 

Wrth i'n disgyblion iau ddychwelyd, yn anffodus nid yw hyn yn golygu dychwelyd i drefn arferol. Rydym yn parhau i fod mewn 

cyfnod clo Haen 4 dros hanner tymor ac yn gofyn yn garedig i chi barchu'r rheolau clo. Rhaid parhau i gymhwyso cyfyngiadau y 

tu allan i'r ysgol yn drylwyr, gyda neges glir LlC bod “swigod ysgol yn berthnasol yn yr ysgol yn unig”. Mae pwysigrwydd osgoi 

trosglwyddo yn dal i fod yn brif flaenoriaeth i ni i gyd. Gobeithio na fydd yn hir cyn ein bod mewn sefyllfa lle gallwn drefnu i gwrdd 

â ffrindiau yn gymdeithasol eto. 

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ac Eisteddfod Rhithiol 

Byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af. Mae croeso i bob disgybl a staff wisgo gwisg draddodiadol neu gwisgo coch, 

gwyn a gwyrdd ar ddydd Llun, Mawrth 1af. Fel rhan o'n dathliadau eleni rydym yn cynnal Eisteddfod Rhithiol - gweler  llythyr ar 

wahân am fanylion. 

Diwrnod HMS ac Hanner Tymor 

Nodyn i'ch atgoffa bod gennym ni ddiwrnod HMS wedi'i gynllunio ddydd Gwener 12 Chwefror. Bydd yr ysgol ar gau i bob disgybl - 

nid oes darpariaeth ar y safle ar gael y diwrnod hwnnw ar gyfer plant gweithwyr critigol a dysgwyr bregus. Ni fydd unrhyw waith 

ysgol yn cael ei osod na sesiynau byw yn cael eu cynnig, gan y bydd yr holl staff ar ddiwrnod hyfforddi dynodedig ar gyfer y 

Cwricwlwm Newydd. Wythnos nesaf yw ein seibiant hanner tymor ac mae'r ysgol ar gau i bob disgybl yn ystod yr amser hwnnw.                        
 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch o gwbl cyn hanner tymor, boed yn addysgiadol neu'n fugeiliol, peidiwch ag oedi cyn e-bostio 

swyddfa'r ysgol ar admin.broogwr@bridgend.gov.uk.  

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 
Cofion cynnes 
Sharon Jayne 
Pennaeth 
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