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Annwyl Rieni / Ofalwyr Blwyddyn 6         02.07.21 

Ffarwel Diwedd Cynradd 

(6R – Mrs Roderick: Dydd Mawrth Gorffennaf 6ed am 2yp / 6ER – Mr Roberts: Dydd Mercher Gorffennaf 7fed am 2yp) 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Dyma nodyn i’ch atgoffa a chadarnhad o'r 
gweithdrefnau ar gyfer Ffarwel Ymadawyr Blwyddyn 6 sydd i ddod, sy'n cael ei ystyried yn ddigwyddiad 
rheoledig o dan ddiweddariad Covid-19 Llywodraeth Cymru ar 7 Mehefin 2021. Mae'r asesiad risg ar gyfer 
y digwyddiad hwn wedi'i gymeradwyo gan Gynghorydd Iechyd a Diogelwch BCBC. Bydd y gweithdrefnau 
canlynol yn berthnasol i'r digwyddiad: 
 
• Gwahoddir rhieni / gofalwyr i'r digwyddiad dosbarth penodol ar gae'r ysgol (yn unol â'r dyddiadau 
uchod) 
• Parhewch i barcio oddi ar y safle i gadw at ein gweithdrefnau rheoli traffig safle arferol 
• Cyrhaeddwch uchafswm o 10 munud cyn yr amser cychwyn, gan ddefnyddio'r giât cae gwyrdd yn unig 
ar gyfer mynediad 
• Rhowch wybod i ni am unrhyw fynychwyr sydd angen cymorth gyda mynediad ar y cae, os yw'n 
berthnasol 
• Bydd disgyblion yn aros ar y llwyfan trwy gydol y digwyddiad ac ni chânt eu caniatáu i'r gynulleidfa 
• Caniateir uchafswm o ddau oedolyn i bob disgybl fynychu'r digwyddiad dosbarth penodol  
• Ni fyddwn yn gallu cynnig unrhyw seddi sbâr i aelodau estynedig o'r teulu gan y bydd cynlluniau eistedd 
ar waith  
• Darperir seddi 2 fetr ar wahân ar y cae rhwng parau oedolion 

 Bydd diheintydd dwylo yn cael ei ddarparu wrth gyrraedd a bydd angen gwisgo masgiau bob amser oni 
bai eich bod yn eistedd neu'n eithriedig 

• Gall unrhyw blant oed cyn-ysgol fynd gyda rhieni os nad oes gofal plant arall ar gael 
• Ni chaniateir i ddisgyblion / brodyr a chwiorydd iau fod yn bresennol oherwydd gweithdrefnau swigod 
• Ni allwn ddarparu lluniaeth ar gyfer y digwyddiad hwn, ond mae croeso i chi ddod â dŵr ac ati 
• Rhowch wybod i'r staff ar y diwrnod os ydych chi'n dymuno i ddisgyblion fynd adref gyda rhieni / 
gofalwyr yn syth ar ôl y digwyddiad 
• 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. Ni chaniateir fideos. 
 
Bydd y digwyddiad awyr agored hwn yn cael ei gynnal ac eithrio os bydd tywydd garw ar y diwrnod. 
Gwneir penderfyniad erbyn 10yb os bydd angen gohirio'r digwyddiad ac hysbysir rhieni / gofalwyr trwy 
neges destun yr ysgol. Y dyddiadau a ohiriwyd ac ail-drefnwyd fydd: 6R - Mrs Roderick: Dydd Mawrth 
Gorffennaf 13eg am 2yp a 6ER - Mr Roberts: Dydd Mercher Gorffennaf 14eg am 2yp. 
 
Diolch i chi am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad â'r gweithdrefnau cymeradwy uchod, a fydd yn ein 
galluogi i ddathlu diwedd Blwyddyn 6 gyda ni mewn seremoni gadarnhaol a diogel. Rydym yn edrych 
ymlaen at eich gweld chi i gyd ac at ddau ddigwyddiad dosbarth llwyddiannus iawn. 
 
Cofion cynnes 
 
Sharon Jayne 
Pennaeth 
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