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11.05.22 

Annwyl Rieni / Gofalwyr 

Dyma ychydig o nodiadau atgoffa o ddyddiadau ar gyfer ein Tymor yr Haf prysur iawn. 

 

Diwrnodau HMS 

Mae gennym 1 diwrnod HMS ar ôl sef: 
Llun 20 Mehefin 
** Gwyliau Sulgwyn yw’r wythnos sy’n dechrau Llun 30 Mai 
 

DIGWYDDIAD ‘DATHLU LLWYDDIANT’ 

Cyn y Pasg cawsoch lythyr ar wahân gyda gwybodaeth a dyddiadau i wahodd rhieni a gofalwyr i’r ysgol er mwyn 

dathlu a rhannu gwaith y plant dros y flwyddyn diwethaf. Bydd gwahoddiad yn cael ei anfon atoch yn fuan i 

archebu un o’r ddwy sesiwn a neilltuwyd naill ai am y bore neu’r prynhawn ar gyfer dosbarth eich plentyn. 

Dyma’r un system a ddefnyddir ar gyfer archebu Nosweithiau Rhieni, ond nid yw’n noson rieni – ffordd yn unig 

o archebu slot amser yw'r system i'n helpu i sicrhau bod gennym nifer cyfartal o rieni ar y safle y gallwn eu 

darparu'n gyfforddus ar gyfer pob sesiwn. Gweler llythyr ar wahân ar y wefan ynghylch y dyddiadau a'r 

amseroedd, os oes angen. 
MABOLGAMPAU 
  

Dyddiad Amser Blynyddoedd 

Llun 13 Mehefin (dibynnu ar y tywydd) 1 yp Blwyddyn 3 a 4 

Mawrth 14 Mehefin (dibynnu ar y tywydd) 1 yp Meithrin a Derbyn 

Mercher 15 Mehefin (dibynnu ar y tywydd)  1 yp Blwyddyn 1 a 2 

Iau 16 Mehefin (dibynnu ar y tywydd) 1 yp Blwyddyn 5 a 6 

 
DATHLIAD DIWEDD BLWYDDYN 6 
  

Cynhelir ddathliad diwedd flwyddyn ar gyfer plant, rhieni a gofalwyr ar ddydd Gwener 15 Gorffennaf am 2yp.  
 
** DYDDIAD NEWYDD** 

LLUNIAU DOSBARTH  

Bydd ffotograffydd yr ysgol yn mynychu’r ysgol ddydd Llun 13 Mehefin i dynnu lluniau dosbarth. Gwisg ysgol 

lawn ar gyfer y lluniau dosbarth os gwelwch yn dda, lle bo modd. Disgyblion ym Mlwyddyn 3 a 4 i wisgo gwisg 

ysgol i’r ysgol a dod â’u gwisg Addysg Gorfforol / Chwaraeon i’w newid ar ôl eu llun ar gyfer eu Mabolgampau 

yn y prynhawn. 

 

Cofion cynnes  

Mrs S Jayne 

Pennaeth  
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