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Hoffwn estyn croeso cynnes i chi a'r holl ddisgyblion yn ôl i'r ysgol y tymor hwn yn dilyn gwyliau'r haf. Dyma'r 
diweddariadau cyfredol o'r ysgol. 
 
Dychwelyd i'r Ysgol - Cadw'n Ddiogel 
Ein nod yw dychwelyd i drefn mor arferol â phosibl y tymor hwn, er bod pwysigrwydd osgoi trosglwyddo a lledaenu 
COVID-19 yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni gyd. Bydd ein gweithdrefnau gweithredol ac hylendid cyfredol yn 
parhau i'r flwyddyn ysgol newydd; mae'r rhain ar gael ar wefan ein hysgol ar www.ysgolbroogwr.cymru.  Gall y 
gweithdrefnau hyn newid, gan ddibynnu ar unrhyw ganllawiau pellach gan yr ALl a Llywodraeth Cymru. 
 
Dyddiadau i'ch Dyddiadur 
Diwrnodau HMS yn y dyfodol (yr ysgol ar gau i bob disgybl): Dydd Gwener Hydref 1af 2021 / Dydd Gwener Hydref 
22ain 2021. 
Sylwch nad oes diwrnod mewnswydd ddydd Llun 27 Medi a disgwylir i bob disgybl fynychu'r ysgol ar y diwrnod hwn. 
Bydd tri diwrnod HMS arall yn digwydd yn ystod y flwyddyn academaidd hon a bydd y rhain yn cael eu hamserlennu 
maes o law unwaith y bydd trefniadau hyfforddi wedi'u cadarnhau.  
 
 ‘Cwrdd â’r Athro’ Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 
Bydd athrawon eich blwyddyn ysgol yn anfon neges destun atoch gyda gwahoddiad rhieni i ‘Noson Agored’ rhithiol 
blwyddyn. Bydd y rhain yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau Medi 20fed ar ôl ysgol (mae dyddiadau / 
amseroedd yn benodol i grwpiau blwyddyn a chânt eu cyfathrebu'n uniongyrchol). Byddwch yn cael cyfle i gwrdd ag 
athro dosbarth eich plentyn a derbyn gwybodaeth berthnasol am y flwyddyn academaidd sydd i ddod. Cysylltwch â'r 
ysgol os ydych wedi colli eich manylion Hwb 
 
Gweithgareddau Ysgol: 
Dydd Gwener Medi 24ain 2021 - Diwrnod Cymorth Canser Macmillan - manylion i ddilyn gan ein cyngor ysgol 
Dydd Mercher Hydref 6ed 2021 - Lluniau Disgyblion Unigol gyda Colorfoto. Gwisg ysgol lawn os gwelwch yn dda (dim 
cit Ymarfer Corff) 
Wythnos yn cychwyn ddydd Llun Hydref 18fed 2021 - Nosweithiau Rhithiol Rhieni Unigol - manylion i ddilyn 
 
Gwisg Ysgol 
Cefnogwch ni i sicrhau delwedd ysgol gref ac undod ar draws yr ysgol. Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion gadw at y 
wisg ysgol gydag esgidiau tywyll / du / math hyfforddwr (dim hyfforddwyr lliw llachar). Gall disgyblion wisgo cit Ymarfer 
Corff i'r ysgol ar eu diwrnodau YC a gofynnwn i'r rhain fod yn lliwiau cit yr ysgol - top gwyn a gwaelodion tywyll. 
 
Ychydig o nodiadau atgoffa ar ddechrau'r tymor: 
• Sicrhewch fod gennym rifau ffôn cyfoes (cartref a symudol), cyfeiriadau a gwybodaeth - os bu unrhyw newidiadau  
dros yr haf, anfonwch y manylion / newidiadau newydd i'r swyddfa cyn gynted â phosibl yr wythnos hon. 
• Mae'r ysgol yn cychwyn yn brydlon am 9.00yb ac yn gorffen am 3.30yp. Os oes unrhyw newidiadau i drefniadau 
diwedd dydd, rhowch wybod i ni trwy lythyr neu ebost. Mewn argyfwng, ffoniwch swyddfa'r ysgol cyn 2.30yp gan 
sicrhau eich bod yn siarad ag aelod o staff a pheidio â gadael neges llais na fydd efallai'n cael ei derbyn mewn digon o 
amser. Mae'r ffôn yn brysur iawn yr adeg hon o'r dydd a bydd ein staff yn ateb eich galwad cyn gynted ag y gallant 
wneud hynny. 
• Os yw'ch plentyn yn sâl, cysylltwch â'r ysgol a gadewch neges ar y llinell absenoldeb cyn 9.00yb ar bob diwrnod o 
salwch, gan nodi natur benodol a'r rheswm dros yr absenoldeb. 
• Os yw'ch plentyn yn datblygu unrhyw symptomau COVID, dilynwch y canllawiau cenedlaethol i ynysu ac archebu 
prawf PCR. Os bydd plentyn yn arddangos symptomau yn yr ysgol, byddwn yn ei ynysu a chysylltir â chi ar unwaith. 
 
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, p'un a yw'n addysgiadol neu'n fugeiliol, peidiwch ag oedi cyn e-bostio swyddfa'r ysgol ar 
admin@ygbroogwr.pen-y-bont.cymru.  
 
Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 
Cofion cynnes 
Sharon Jayne 
Pennaeth 
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