
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt  

Cylchlythyr Hydref 2019  
 

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur  
Hydref  
8fed – Cynhyrchiad Theatr M&M o ' Treasure Island ' ar gyfer y ddau gyfnod allweddol  
15fed  – Pêl-droed yr Urdd yn Ystradgynlais/Trawsgwlad yn Llanelwedd  
16fed  Diolchgarwch 2 p.m. yng Nghapel Alpha  
16eg  – Cyfarfod blynyddol Cylch yn yr Ysgol 6.30 pm  
22nd  – Traws gwlad yn Llanelwedd  
22ain  & 23ain  – Nosweithiau rhieni (22ain  & 24ain  Dosbarth Gwy – Mrs M. Davies)  
23ain  – Brechiadau rhag y ffliw  

24ain  – Ffrindiau’r Ysgol 6.30 – 8.00 p.m.  
Tachwedd  
4ydd  – Ysgol ar gau i ddisgyblion (Diwrnod Hyfforddi Athrawon)  
8fed  – Cyngerdd Sul y Cofio’r Lleng Brydeinig, Neuadd y Strand, 7 p.m.  
10fed  – Gwasanaeth Sul y Cofio, Eglwys  Santes Fair 9.45 a.m.  
13ain  – Perfformiadau Cwmni Theatr Pandemonim ar gyfer y ddau gyfnod allweddol  
13ain  – Cyfarfod Ffrindiau’r Ysgol, 6.30 p.m.  
14eg  – Gala nofio yr Urdd, Aberhonddu  
15fed  – Plant mewn angen (pawb i wisgo lliwiau llachar a dod â £1)  
20fed  – Diwrnod ' BEEP BEEP ' – Cynllun Diogelwch ar y Ffordd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen  
27ain  – Panto Cymraeg yn Neuadd y Strand – Arwyr) (Bl.1 – Bl.6, ffrwd Gymraeg)  
   
Rhagfyr  
4ydd  – Ymweliad Theatr - CA2 i fynd i weld ' Tom Gates ' yn Theatr Hafren, y Drenewydd.  
6eg  – Y Cyfnod Sylfaen i Theatr Brycheiniog i weld addasiad o stori Julia Donaldson ' Priodas y 
Bwgan Brain '  
16eg  – Cyngerdd Nadolig (Ffrwd Saesneg, Derbyn-Bl.6) 1.30 pm a 6.30 p.m.  
18fed  – Cyngerdd Nadolig (Ffrwd Gymraeg, Derbyn– Bl .6) 1.30 pm a  6.30 p.m.  
13eg  – Diwrnod Achub y Plant – gwisgo siwmperi Nadolig  
18th – Parti Cylch yn yr Ysgol  
19eg  – Partïon yr ysgol  
20fed  – Sesiwn Ganu Caneuon Nadolig a gorffen ar gyfer y Nadolig  
 

Mae plant yn dychwelyd i'r ysgol ar Ddydd Mawrth 7fed o  Ionawr.  
 
Diweddariad staffio  
 

Mae'n bleser gennym groesawu Mrs Sian Davies i'n tîm o gynorthwywyr addysgu a byddwn 
hefyd yn gallu croesawu Mrs Jayne Buttitta a Mrs Charlotte Clare cyn bo hir. Mae gan y tri 
ohonynt gyfoeth o brofiad a byddant yn ychwanegiadau a groesewir yn fawr i'n tîm o staff 
cymorth.  
Yn anffodus, bydd Mrs Rachel Jones (Dosbarth Llyn Tegid) yn absennol oherwydd afiechyd 
tan hanner tymor. Dymunwn yn dda iddi ac edrychwn ymlaen at ei dychweliad. Yn y 
cyfamser, mae Miss Jasmine Penfold-Smith wedi cymryd gofal o  Ddosbarth Llyn Tegid gyda 



chefnogaeth fedrus Mrs Shân Price. Bydd Mrs Michelle Davies yn cynorthwyo gyda ' r 
cynllunio i sicrhau bod disgyblion y ddwy ffrwd yn parhau i ddilyn rhaglenni tebyg o waith.  
 

Mae Mrs Sue Lloyd wedi ymuno â'n tîm glanhau, dan arweiniad Mrs Angela Casey.  
 
Cyflwyno’r Llywodraethwyr  
 

Ein rhiant-lywodraethwr newydd yw Mrs Sarah Thomas, a etholwyd yn ddiwrthwynebiad. 
Rydym yn falch iawn bod gennym bellach nifer llawn o rieni-lywodraethwyr ac rydym yn 
gobeithio gallu llenwi 'r swyddi gwag sydd ar y Bwrdd yn fuan iawn. Dyma’r llywodraethwyr 
presennol: 
  
Rhiant-lywodraethwyr – Laura Shewring (Cadeirydd y Llywodraethwyr), Hannah Jones, 
Matthew Morris a Sarah Thomas  
 

Llywodraethwyr Cymunedol – Andrew Jones (Is-gadeirydd), Karen Probert a Katie Williams  
 

Cyngor y Dref – y Parch. Brian Reardon  
 

Llywodraethwyr y Cyngor Sir – Cyng. David Price a 2 swydd wag  
 

Athro-lywodraethwr – Helen Davies  
 

Llywodraethwr staff-Anne Williams  
 

Mae Mrs Michelle Davies a finnau'n mynychu cyfarfodydd y llywodraethwyr yn rhinwedd 
ein swyddi fel Dirprwy Bennaeth a Phennaeth, yn y drefn honno.  
 

Mae'r llywodraethwyr yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth a her i arweinwyr ysgolion a 
chynorthwyo gyda rhai o agweddau rheolaethol pwysig yr ysgol, megis adolygu polisïau 
a phenodi staff. Gyda chefnogaeth y pennaeth a ' r Dirprwy, byddant yn dadansoddi ac yn 
gwerthuso data perfformiad ysgolion ac yn gosod targedau ar gyfer gwella, maent yn 
ymwneud â monitro gweithgareddau ac yn helpu i lunio Cynllun Datblygu'r Ysgol. Os oes 
gennych unrhyw gwestiynau neu faterion yr hoffech eu codi nad oes modd i'r pennaeth 
ymdrin â hwy o reidrwydd, cysylltwch â rhiant-gynrychiolydd.  
 

Gwersi Cerdd  
Mae Mr Bob Moeller, Mrs Michelle Jenkins a Mr Tim Edwards yn ymweld â'r ysgol yn 
wythnosol i ddysgu offerynnau amrywiol fel y gitâr, ffidil, pren a phres. Rydym hefyd wrthi 'n 
chwilio am athro piano. Os bydd gan eich plentyn/plant ddiddordeb mewn dysgu canu 
unrhyw rai o'r offerynnau a nodir uchod, cysylltwch â Swyddfa'r Ysgol. 
 

Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt  
Gwnaeth Jill Daniel waith ardderchog fel Cadeirydd y llynedd gan arwain o'r blaen gydag 
amrywiaeth o weithgareddau codi arian. Yn ddiweddar bu’r Ffrindiau yn helpu i brynu set o 
liniaduron dosbarth i ' r ysgol ac roeddent hefyd wedi helpu gyda chost yr hwdis ar gyfer 
plant Blwyddyn 6 oedd yn gadael ac hefyd buont yn cefnogi gweithgareddau'r Nadolig. 
Mae Jill, yn ddealladwy, wedi penderfynu camu i lawr nawr bod Megan wedi symud ymlaen 
i'r ysgol uwchradd.  



 

Mae Mrs Karen Probert hefyd wedi ymddiswyddo fel ysgrifenyddes ar ôl tair blynedd yn y 
swydd. Rydym wedi gwerthfawrogi'n fawr ei hymrwymiad i'r rôl.  
 

Mae Mrs Vicki Morris wedi cael ei hethol yn Gadeirydd am 2019-20 a bydd hi'n cael ei 
chynorthwyo gan Carys Price (Is-gadeirydd), Mrs Helen Parry fel Trysorydd a Mrs Nikki Jones 
yn Ysgrifennydd. Mae gennym bwyllgor brwdfrydig iawn, ond mae croeso bob amser i 
aelodau newydd.  
 

Busy Bees 

Ein Cadeirydd ar gyfer 2019-20 yw Mrs Marie Berriman, y Trysorydd yw Mrs Nerys Parry a’r 
Ysgrifennydd yw Ms. Sarah Evans. Bydd y Pwyllgor yn weithredol unwaith eto eleni yn codi 
arian i gefnogi rhedeg y clwb ar ôl ysgol a gwyliau.  
 

Cyngor Ysgol  
Ein cynrychiolwyr eleni yw Eleri, Jasmin, Tyler, Zack, Finn B., Martha, Iwan, Erin P., Daisy H., 
Harry, Madoc a Jack O.  
Mae'r Cyngor ysgol yn gwneud penderfyniadau ar weithgareddau codi arian ac yn gwneud 
awgrymiadau i wella profiadau dysgu'r disgyblion. Mae'r pwyllgor eleni eisoes yn adolygu 
systemau gwobrwyo'r ysgol, yn cynllunio gweithgareddau ymwybyddiaeth amgylcheddol a 
gweithgareddau codi arian i Blant mewn Angen.  
 

Arweinwyr Digidol  
Ein harweinwyr digidol eleni yw Phoebe B., Poppy, Lawrence, Evie, Lacey-Lee, Ryan P., Toby 
C., Max P., Sidney a Fred.  
Mae ' r arweinwyr digidol yn helpu i gefnogi eu cyd-ddisgyblion drwy gyflwyno adnoddau a 
chymwysiadau TGCh newydd. Maent hefyd yn helpu i hyrwyddo diogelwch ar y rhyngrwyd.  
   
Criw Cymraeg  
Yr arweinwyr eleni yw Max P., Isla B., Nia P., Phoebe J, Lola, Mia, Finn, Eadie, Macy, Minnie, 
Owain, Isla R., Macsen, Teleri, Osian, Harri, Freya, Ellen, Lily F., Ella Mai a Nia G.  
Maen nhw'n cwrdd bob wythnos i gyflwyno  ymadrodd yr wythnos ac maent hefyd yn 
arwain gemau buarth (gêmau iard Cymraeg) bob dydd Mercher gyda chymorth Miss 
Williams a' r staff.  
 

Ffrindiau Darllen  
Ein gwirfoddolwyr eleni 
yw Viv Williams, Shân Gartery, Kathryn Jones, Linda Westlake, Caroline Walsh, Lynn Clark, 
Anne Jones, Kathryn Shufflebotham a Cathy Davies. Rydym yn werthfawrogol iawn o'r 
amser y maent yn ei dreulio gyda ni yn helpu plant i ddysgu darllen. 
 

Ein presenoldeb cyffredinol yn yr ysgol ar gyfer Medi oedd 92.7%  
Ein targed ar gyfer pob disgybl ar gyfer 2019-20 yw 95.8%.  
 
Ffrwd Gymraeg  
Dosbarth Irfon (Arg) 91.4%  
Dosbarth Gwy (Y1/2) 95.2%  
Dosbarth Elan (Y3/4) 93.0%  



Dosbarth Pen y Fan (Y5/6) 93.7%  
 

Ffrwd Saesneg  
Dosbarth Llyn y fan (REC) 90.2%  
Dosbarth Llyn Tegid (Y1/2) 93.6%  
Dosbarth Cadair Idris (Y3/4) 92.8%  
Dosbarth Tryfan (Y5/6) 90.1%  
Dosbarth Eryri (ALSC) 93.5%  
 

Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o'n habsenoldebau yn deillio o salwch neu plant sydd 
wedi gorfod mynychu apwyntiadau meddygol na ellir eu trefnu ar gyfer unrhyw adeg arall. 
Mae ychydig iawn wedi bod yn absennol hefyd oherwydd amgylchiadau teuluol arbennig. 
Fodd bynnag, gofynnwn i rieni geisio trefnu apwyntiadau deintyddol ar gyfer cyfnodau 
gwyliau lle bo'n bosibl.  
Mae rhai wedi cael gwyliau yn ystod mis cyntaf y tymor ac rydym yn deall y rhesymau dros 
ddewis gwneud hyn, ond gall unrhyw absenoldebau yn y dyfodol gael effaith sylweddol ar 
bresenoldeb cyffredinol. Hoffwn atgoffa pawb o'r canlynol:  
   
   

presenoldeb 96-100%  Cyfle gorau i lwyddo  Mae eich plentyn yn gallu 
manteisio ' n llawn ar bob 
cyfle dysgu  

presenoldeb 90-95%  O leiaf 2 wythnos o ddysgu 
wedi'i golli yn ystod y 
flwyddyn  

Boddhaol. Bydd yn rhaid i'ch 
plentyn dreulio peth amser yn 
dal i fyny â'r gwaith.  

presenoldeb 85-94%  O leiaf 4 wythnos o ddysgu 
wedi'i golli dros y flwyddyn  

Mae eich plentyn mewn 
perygl o tan-gyflawni ac efallai 
y bydd angen cymorth 
ychwanegol arno i ddal i fyny.  

presenoldeb 80-84%  Colli o leiaf 5 1/2 wythnos o 
ddysgu yn ystod y flwyddyn  

Mae presenoldeb gwael yn 
debygol o gael effaith 
sylweddol ar y dysgu  

Presenoldeb o dan 80%  Colli o leiaf 7 1/2 wythnos o 
ddysgu yn ystod y flwyddyn  

Mae’ch plentyn yn colli allan 
ar addysg eang a chytbwys. 
Rydych mewn perygl o gael 
eich erlyn.  

 
Dechrau/Diwedd y dydd  
Diolch am gydweithio â'n cais i osgoi defnyddio ' r Bae bysiau i ollwng a chasglu’r plant.  
Ar ddechrau'r diwrnod, dylai'r rhan fwyaf o blant newydd fod yn hapus i rieni ollwng a 
gadael yn syth erbyn hyn. Byddwch yn dawel eich meddwl eu bod mewn dwylo da ac nad 
oes angen i chi aros tan 8.50.  
Er mwyn atgoffa pawb, mae'r ysgol yn dechrau am 8.50, sef pan ddylem fod yn cau'r giât!  
 

Codi Pryderon  
Rydym yn gobeithio y bydd eich plentyn yn hapus ac yn ffynnu yn yr ysgol ac 
edrychwnymlaen at allu cyfarfod â chi i drafod cynnydd mewn nosweithiau rhieni yn 



ddiweddarach y mis hwn. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bryderon yr hoffech eu 
trafod a allai gymryd mwy na slot noson rieni 10 munud, gwnewch apwyntiad i gwrdd â ni. 
Byddwn bob amser yn ceisio cyfarfod â chi cyn gynted ag y gallwn.  
 

Digwyddiadau Diweddar  
Bu P.C. Viv Ainsworth yn ymweld â dosbarth Eryri i siarad am rôl heddwas. Roedd y 
cyflwyniad yn ddiddorol iawn i'r plant a chawsant gyfle i gofnodi eu holion-bysedd! 

   
Roedd Dosbarth Eryri hefyd yn gyfrifol am gynllunio, trefnu a chynnal Prynhawn 
Coffi Macmillan  ar 1af o  Hydref. Diolch i chi os wnaethoch chi roi cacennau a/neu ddod 
draw ar y diwrnod. Hoffai Mrs Evans a Mrs Williams sôn yn arbennig am Mrs Chris Jones, 
Mrs Kathryn Jones, Mrs Linda Westlake a Mrs Shân Gartery am helpu i osod pethau, trefnu'r  
raffl ac yn arbennig am olchi’r llestri! Cododd y plant £412.80 ar gyfer Gofal 
Canser Macmillan. Da iawn bawb!  
   

Bydd Trish Thomas o lyfrgell Llanfair-ym-Muallt yn ymweld cyn bo hir  i gyflwyno gwobrau i 
lawer o'n plant am gwblhau eu her ddarllen yn ystod yr haf, sef ' Space chase!  
 
Hoffai dosbarth Llyn y Fan a Dosbarth Llyn Tegid fynegi eu gwerthfawrogiad a'u 
diolchgarwch i ' Butterfills '  am roi matiau carped i'r plant eistedd arnynt; llawer mwy 
cyfforddus nag eistedd ar garped yr ystafell ddosbarth!  

   
Sêr yr wythos am yr hanner tymor yma  

Ffrwd Gymraeg  
Yn Nosbarth Irfon a Dosbarth Llyn y Fan mae’r disgyblion newydd yn setlo i drefn yn yr ysgol 
ac nid ydynt yn mynychu ein gwasanaeth' Sêr yr Wythnos ' ar Ddydd Gwener eto.  
 
Dosbarth Gwy (Mrs. M. Davies)  
Toby S. – gwaith ardderchog yn ysgrifennu rhifau i 100  
Fred – cynnydd da gydag ysgrifennu annibynnol  
Rhiannon –Mathemateg ardderchog 

Aron – ymdrechu'n galed gyda'i ddarllen a'i ysgrifennu  
   
Dosbarth Elan (Mrs N. Coyle a Mrs G. Williams)  
Carter – gwneud ei orau glas gyda phopeth  
Edward – syniadau hyfryd a gwaith da mewn perthynas â delweddu cymeriad  
Ellie – wythnos ardderchog, gweithio'n annibynnol a chwblhau tasgau i safon dda  
Gruff – wythnos o'r radd flaenaf a chwblhau tasgau ' n dda  
   
Dosbarth Pen y Fan (Mrs H. Davies)  
Zac S. – dechrau cadarnhaol iawn i Flwyddyn 6  
Eleanor E. – cynhyrchu ysgrifennu annibynnol da iawn  
Ollie – Mathemateg ardderchog  
Martha – 100% ymdrech ym mhob agwedd o’i gwaith  
   
Ffrwd Saesneg  
Dosbarth Llyn Tegid (Mrs. R. Jones)  



Daniel J.-dechrau cadarnhaol iawn i Flwyddyn 1  
Finley – am fod yn gymwynasgar a bod ag agwedd gadarnhaol bob amser  
Jack B. – gwneud binocwlars ardderchog a chyfri'r nifer o adar y sylwyd arnynt  
Jack J. – yn cyflymu wrth wneud symiau gwahanol o arian  
   
Dosbarth Cadair Idris (Mrs Owens a Miss Bowkett)  
Louie – agwedd synhwyrol a gwaith caled  
Oscar – agwedd synhwyrol a cheisio ei orau bob amser  
Liam – atebion gwych mewn Gwyddoniaeth  
Lola – bob amser yn gwrando'n astud ac am waith mesur mewn Gwyddoniaeth  
   
Dosbarth Tryfan (Miss Ives)  
Riley – ymgartrefu'n dda yn ei ysgol newydd  
Jasmin – bod o gymorth mawr yn y dosbarth a bob amser yn ymdrechu'n galed iawn i 
wneud yn dda  
Oliver – gorffen gwaith ar amser ac i safon uchel  
Meagan – am ei gwaith ar luosi mewn Mathemateg  
 

Dosbarth Eryri (Mrs. Evans/Mrs. Goode)  
Jake –ysgrifennu anhygoel am arwyr  
Marley – am ddechrau gwych ac ymgartrefu yn ei ddosbarth newydd  
Ellen – atebion anhygoel a datrys problemau mewn Mathemateg  
Tyler – meddwl am rai cwestiynau ffantastig i P.C. Ainsworth  
 

Da iawn i bawb!  
 

Cofion, 
G. Cornelius  
 


