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Annwyl Rieni / Ofalwyr Blwyddyn 6           15.06.21 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. 
 

Ffotograffau Dosbarth / Blwyddyn 
 

Mae pecyn ffotograffau grŵp blwyddyn gyfan wedi’i archebu ar gyfer pob disgybl fel rhodd ‘Ymadawyr Ddiwedd Ysgol 
Gynradd’ o’r ysgol i’n teuluoedd Blwyddyn 6. Mae hyn yn cynnwys grŵp blwyddyn gyfan a ffotograff unigol. Ni fydd yn 
ofynnol i'r rhain gael eu harchebu gennych chi'ch hun. Gellir archebu copïau pellach trwy Colorfoto, os dymunwch. 
 

Bydd gennych opsiwn i brynu ffotograff Dosbarth eich plentyn (6R neu 6ER) - dyma ‘montage’ o bob ffotograff unigol a 
gymerwyd o ddosbarth eich plentyn. Byddwch yn derbyn côd i archebu'r rhain ar-lein trwy Colorfoto, os ydych yn 
dymuno gwneud hynny. 
 
Pontio Blwyddyn 6 
 

Erbyn hyn, dylai holl ddisgyblion Blwyddyn 6 fod wedi mewngofnodi i'w cyfrif Google Classroom ac wedi'i gysylltu ag 
YGG Llangynwyd. Os oes unrhyw anhawsterau mewngofnodi, cysylltwch â Mrs Roderick neu Mr Roberts yn y lle cyntaf i 
ddatrys. Cynhaliwyd gwasanaeth Timau Microsoft ddydd Gwener 11 Mehefin ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 gyda Mr 
Owain Tudur (arweinydd Blwyddyn 7). Gofynnwyd i'r disgyblion anfon eu cwestiynau at Mr Tudur ynghylch eu 
trosglwyddiad i Langynwyd. Yna bydd cyflwyniad fideo yn cael ei greu gan Mr Tudur i ateb yr holl bwyntiau a godwyd. 
Bydd Mr Tudur a Mrs Woodrow hefyd yn mynychu YG Bro Ogwr i gwrdd â'r disgyblion yn bersonol yn ddiweddarach yn 
y tymor i drafod eu trosglwyddiad i YGG Llangynwyd ymhellach a byddant yn darparu pecyn trosglwyddo i baratoi ar 
gyfer mis Medi ar 12.07.21 gyda gwybodaeth a manylion cyswllt. 
 
Ffarwelio Diwedd Cynradd 
 

Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol ar nifer y bobl y caniateir i gwrdd y tu mewn, ni fyddwn yn gallu cynnal gwasanaeth 
ffarwel yn neuadd yr ysgol. Fodd bynnag, rydym am ddathlu eu hamser yma gyda ni a ffarwelio â'r disgyblion a chi'ch 
hun. Byddwn yn cynnal prynhawn ffarwel ar gae'r ysgol ar gyfer pob dosbarth. Bydd y disgyblion ar y llwyfan a byddwch 
yn cael eich gwahodd, fesul dosbarth, i fynychu cae'r ysgol a ffarwelio â'ch plant. Oherwydd y cyfyngiadau ar niferoedd 
a lle ar y cae, caniateir i ddau oedolyn ar y mwyaf fod yn bresennol a byddwn yn sicrhau y bydd y seddi 2 fetr ar wahân 
ar y cae rhwng parau o oedolion. Ni fyddwn yn rhoi tocynnau ar gyfer y digwyddiad, ond rydym wedi cadw dwy sedd ar 
gyfer pob disgybl. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig unrhyw seddi sbâr i aelodau estynedig o'r teulu gan y bydd 
cynlluniau eistedd ar waith yn unol â'n hasesiad risg. Bydd diheintydd dwylo yn cael ei ddarparu wrth gyrraedd a bydd 
angen gwisgo mygydau bob amser oni bai eich bod yn eistedd neu'n eithriedig. Gall unrhyw blant oed cyn-ysgol ddod 
gyda rhieni os nad oes gofal plant arall ar gael. Ni fydd brodyr a chwiorydd yn gallu mynd gyda rhieni oherwydd 
cyfyngiadau rhif. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu darparu lluniaeth. Caniateir ffotograffau os ydynt at ddefnydd personol 
yn unig ac ni chânt eu rhannu ar unrhyw safle cyfryngau cymdeithasol heb ganiatâd yr holl ddisgyblion yn y ffotograff. 
 
Dyddiadau 
 

Os gwelwch yn dda a wnewch chi gyrraedd uchafswm o 10 munud cyn yr amser cychwyn, gan ddefnyddio'r giât cae 
gwyrdd yn unig ar gyfer mynediad: 
 

6R - Mrs Roderick: Dydd Mawrth Gorffennaf 6ed am 2yp 
6ER - Mr Roberts: Dydd Mercher Gorffennaf 7fed am 2yp 
 

Bydd y rhain yn cael eu cynnal os bydd y tywydd yn caniatáu. Os bydd tywydd garw difrifol ar y diwrnod, bydd 
penderfyniad yn cael ei wneud erbyn 10yb os bydd angen gohirio'r digwyddiad. Yn sgil unrhyw ohirio, dyma'r dyddiadau 
ail ddewis: 
 

6R - Mrs Roderick: Dydd Mawrth Gorffennaf 13eg am 2yp 
6ER - Mr Roberts: Dydd Mercher Gorffennaf 14eg am 2yp 
 
Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi ar ddiwedd y tymor. 
DIolch am eich cefnogaeth parhaus. 
Cofion cynnes 
Sharon Jayne 
Pennaeth 
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