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Annwyl Rieni / Gofalwyr
Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Dyma’r diweddariadau cyfredol gan yr ysgol.
Dychwelyd i’r Ysgol
Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3 – Flwyddyn 6): Byddwn yn croesawu holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ôl ar y safle o
ddydd Llun 15 Mawrth. Mae ein gweithdrefnau gweithredol ac hylendid llym yn parhau. Ewch i wefan yr ysgol i ddarllen ein
‘Gweithdrefnau Dychwelyd i Ysgol Mawrth 2021’. Oriau ysgol arferol bydd. Ar hyn o bryd nid yw'r clwb brecwast na chlwb
ar ôl ysgol ar agor i ddisgyblion.
Gwaith Ysgol
Gan y bydd yr ysgol ar agor i bob disgybl o ddydd Llun 15 Mawrth, bydd ein darpariaeth Dysgu Cyfunol ar gyfer disgyblion
ym Mlwyddyn 3 i Flwyddyn 6 yn dod i ben ddydd Gwener 12 Mawrth. Bydd darpariaeth Dysgu Cyfunol yn cael ei
hailgyflwyno yn ystod unrhyw gyfnodau ynysu grwpiau blwyddyn yn y dyfodol.
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.
Canlyniadau Prawf Cadarnhaol COVID-19
Fel y gwerthfawrogwch efallai y bydd gennym ganlyniadau profion cadarnhaol o hyd yng nghymuned ein hysgol a allai ei
gwneud yn ofynnol i ddisgyblion / grwpiau blwyddyn ynysu. Yn yr achosion hyn, anfonir negeseuon testun / App Rhiant i
ofyn i grwpiau blwyddyn ynysu am gyfnod o 48 awr yn y lle cyntaf. Yn dilyn cadarnhad olrhain PHW byddwn wedyn yn eich
diweddaru ymhellach gyda gwybodaeth a dyddiadau pellach trwy ail neges destun / App Rhiant.
Nosweithiau Rhieni
Hoffwn gynnig apwyntiadau ffôn unwaith eto i rieni gyda phob athro dosbarth i drafod cynnydd eich plentyn.
Byddwn yn cynnig apwyntiadau ar gyfer pob dosbarth Cyfnod Sylfaen (Meithrin i Flwyddyn 2) cyn gwyliau'r Pasg ar ddydd
Llun 22 Mawrth a dydd Mercher 24 Mawrth. Mae’r system o fwcio apwyntiadau ar-lein yn parhau yr un peth. Byddwch yn
derbyn neges destun wythnos nesaf i ddweud pryd mae’r system yn fyw er mwyn bwcio apwyntiad 10 munud ar gyfer yr
alwad ffôn. Gofynnwn i chi gadw at yr amser ac hyd er mwyn osgoi unrhyw oedi i apwyntiadau hwyrach.
Bydd yr athrawon yn defnyddio’r rhif cyswllt sydd gyda ni’r barod ar y system. Os hoffech wirio neu newid y rhif ffôn yma,
cysylltwch â’r ysgol neu allwch diweddaru’r gwybodaeth yma ar yr App Rhiant.
Bydd Nosweithiau Rhieni ar gyfer holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6) ar ôl gwyliau’r Pasg
oherwydd yr amser byr y byddant wedi bod yn ôl ar y safle. Bydd y rhain yn cael eu cynnal ddydd Llun 26 Ebrill a dydd
Mercher 28 Ebrill. Anfonir manylion bwcio’r apwyntiadau hyn ar ddechrau Tymor yr Haf.
Diwrnod HMS ac Hanner Tymor
Nodyn i'ch atgoffa bod gennym ni ddiwrnod HMS wedi'i gynllunio ddydd Gwener 26 Mawrth. Bydd yr ysgol ar gau i bob
disgybl gan y bydd staff ar ddiwrnodau hyfforddi dynodedig. Mae pythefnos o wyliau'r Pasg yn cychwyn ddydd Llun 29
Mawrth. Mae gennym hefyd Ddiwrnod HMS wedi'i gynllunio ddydd Llun 12 Ebrill. Mae'r disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol
ddydd Mawrth 13 Ebrill.
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Dathliadau
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Garcia ar enedigaeth eu mab, Moses.

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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