
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

 

Ionawr 2020 Cylchlythyr 
 

Blwyddyn Newydd Dda! 

 
Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur 

 

Ionawr  

 

Dydd Mercher 15fed – Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd  

Dydd Sadwrn 25ain – Rownd derfynol Gala Nofio'r Urdd yng Nghaerdydd 

Dydd Gwener 31ain – Gwisgo Coch i Gymru a Felindre (Canolfan Canser Cymru)  

 

Chwefror  

 

Dydd Mawrth 11eg – Diwrnod Cadw’n Ddiogel ar y Rhyngrwyd  

Dydd Mercher 12fed – Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd  

17eg-21ain Hanner tymor  

 

Mawrth  

 

Dydd Mawrth 3ydd – Dosbarth Tryfan yn cymryd rhan mewn perfformiad cerddorol o 

' Fidelio ' yn yr Wyeside.  

Dydd Mercher 4ydd Mawrth – Twrnament Hoci, Llandrindod 

Dydd Gwener 6ed – Eisteddfod yr Ysgol  

Dydd Sadwrn 14eg – Eisteddfod Cylch yng Nghampws YCC Llandrindod  

Dydd Llun 16eg-Dydd Mercher 18fed Ymweliad Preswyl Tryfan (Bl.5) i Langranog  

Dydd Mawrth 24ain/Dydd Iau 26ain – Nosweithiau Rhieni  

Dydd Sadwrn 28ain – Eisteddfod Rhanbarth yn Neuadd Albert, Llandrindod 

 

Ebrill  

 

Dydd Mercher 1af – Dydd Gwener 3ydd Ymweliad Preswyl Pen y Fan (Bl.5) i Langranog.  

 

Nodwch os gwelwch yn dda fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi diwrnod HMS 

ychwanegol i ysgolion baratoi ar gyfer cyflwyno ‘Cwricwlwm i Gymru' newydd. Yn y rhan 

hon o Bowys bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion Ddydd Gwener 26ain Mehefin, er na fydd 

hyn yn effeithio ar ddisgyblion Blwyddyn 6 ar eu hymweliad preswyl ag Antur y Brenin.  

 

 

   



Gweithgareddau Cerddorol  

Mae Dosbarth Cadair Idris (Ffrwd Saesneg Bl.3/4) yn gweithio gyda Tim Cronin o 

Gerddoriaeth De Powys i ddysgu rhai darnau ar y ffidil, fiola ac offerynnau llinynnol 

eraill. Byddant yn cyflwyno eu gwaith i'r ysgol ar 12fed o Chwefror.  

Yn y cyfamser, bydd dosbarth Tryfan (Ffrwd Saesneg Bl.5/6) yn gweithio gydag 

Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru i greu golygfeydd ar gyfer llwyfannu 

opera Beethoven, ' Fidelio ', a fydd yn cael ei pherfformio yn yr Wyeside ar 3ydd  o 

Fawrth. 

  

Nofio  

Bydd gwersi nofio i Fl. 3/4 y Ffrwd Saesneg a’r Ffrwd Gymraeg (Dosbarth Cadair Idris 

a Dosbarth Elan) yn cychwyn ar Ddydd Llun 3ydd o Chwefror ac yn parhau tan Ddydd 

Llun 30 o Fawrth, ag eithrio hanner tymor wrth gwrs.  

 

Gymnasteg 

Ar Ddydd Mercher 15fed o Ionawr, aeth ein tîm gymnasteg I Ysgol Uwchradd 

Aberhonddu ar gyfer cystadleuaeth yr Urdd. 

Llongyfarchiadau i bawb a chystadlodd a diolch i Sarah ac Estelle am ei chymorth wrth 

baratoi y plant. 

Merched Unigol Bl 3-6- 

1af Freya Probert 

2il Gwennie Davies 

3ydd Eadie Sims 

Bechgyn Unigol Bl 3-6- 

Iaf- Kellan Heatlie 

Dymuniadau gorau I Freya a Kellan yn y rownd derfynol yn Aberystwyth ym mis 

Chwefror. 

 

Clwb Bore Da  

Cofiwch fod Clwb Bore da ar agor o 8.00 a.m. nes bod giatiau'r 

ysgol yn agor am 8.40 a.m. Gall plant ddod am frecwast rhad ac 

am ddim, chwarae gemau, tynnu lluniau a sgwrsio â ffrindiau cyn 

i'r ysgol ddechrau. Mewn gwirionedd, rydym newydd archebu 

llwyth o adnoddau newydd a gemau i’r plant eu defnyddio. 

Gofynnwn am £1.50 y plentyn  fesul 

sesiwn i helpu tuag at gostau staffio'r clwb. Gwyddom y gall y 

math hwn o gyfleuster fod o gymorth mawr i rieni, yn enwedig 

os bydd angen i chi fynd i'r gwaith yn gynnar yn y bore. Mae'r 

llywodraethwyr yn awyddus i annog pobl i ddefnyddio'r 

cyfleuster neu fel arall gallem ei golli os nad oes digon o alw.  

 



Gwenyn Prysur  

Mae Gwenyn Prysur ar agor o 3.25-5.30 p.m. o Ddydd Llun i Ddydd 

Gwener am gost o £6.50 y plentyn & £5.50 ar gyfer brodyr a 

chwiorydd fesul sesiwn.  

Gan ein bod yn gweithredu ar gyllideb dynn iawn, mae'n rhaid i ni 

gynllunio trefniadau staffio yn ofalus iawn ar gyfer pob sesiwn, gan 

gadw'n gaeth i gymhareb 1:8. Helpwch ni i gynllunio drwy roi digon o 

rybudd i ni os ydych chi am i'ch plentyn fynychu neu os oes angen i 

chi ganslo. Dydyn ni ddim yn hoffi gwrthod lle i neb yng Nghlwb Gwenyn Prysur ond os 

nad oes gennym ddigon o rybudd, ni allwn ddod o hyd i staff ychwanegol ar fyr rybudd.  

   

Gwisg Ysgol 

Credwn fod ein gwisg ysgol yn helpu i annog disgyblion i fagu teimlad o berthyn i a 

balchder yn ein hysgol. Yn ddiweddar, rydym wedi gweld safonau'n dechrau llithro gyda 

nifer o ddisgyblion yn gwisgo eitemau nad ydynt yn rhan o'n gwisg ysgol. Defnyddiwch y 

tabl isod i'ch atgoffa o'n disgwyliadau:  

 

 

  

Rydym yn hapus gyda’r rhain Dydyn ni ddim yn hapus gyda’r rhain 

 

  
    

 

  

  

 

 

   

               

                 



Yn ogystal, gofynnwn i ddisgyblion wisgo siwmper ysgol werdd emrallt neu gardigan gyda 

bathodyn yr ysgol a chrys polo gwyn neu dulas neu blows/crys. Yn ystod y misoedd 

oerach, dylai'r plant wisgo trowsus hir/sgert/ffrog dulas/du/llwyd. Gwyddom fod rhai 

o'r bechgyn yn mynnu gwisgo siorts ond gallaf eich sicrhau bod gan lawer ohonynt groen 

gŵydd ac maent amlwg yn oer.  

 

Ar sail iechyd a diogelwch, nid ydym yn caniatáu i blant wisgo gemwaith yn ein hysgol. Yr 

eithriadau i'r rheol hon yw stydiau clust mewn clustiau tyllog. Mae'n rhaid tynnu’r rhain 

ar gyfer gwersi Ymarfer Corff a nofio er mwyn osgoi anafiadau. 

  

Amgaeir copi llawn o'n polisi gwisg ysgol gyda'r cylchlythyr hwn.  

   

  Digwyddiadau'r Nadolig  

Diolch am gefnogi holl ddigwyddiadau'r Nadolig. Mae'n adeg ddrud o'r 

flwyddyn ac rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth yr ydym yn ei 

derbyn ar gyfer yr ymweliadau theatr a chyngherddau Nadolig. Bydd yr 

arian a godir yn ein helpu i dalu costau trafnidiaeth i'r llu o 

ddigwyddiadau lleol amrywiol a gynhelir drwy gydol y flwyddyn, a bydd 

hefyd yn ein helpu i brynu adnoddau chwaraeon a chyfarpar chwarae.  

 

Perfformiodd y plant yn eithriadol o dda yng Nghapel Alpha ac roedd yn ffordd hyfryd i 

ddiweddu'r tymor. Unwaith eto, diolch am eu helpu i ddysgu eu geiriau ac 

amddarparu gwisgoedd neu bropiau.  

 

Diolch yn arbennig i Ffrindiau’r Ysgol am gynorthwyo Siôn Corn eto eleni. 

Roedd yna rai elfenau bach prysur iawn yn arwain at y Nadolig!  

 

Gwefan yr Ysgol  

Mae ein gwefan wedi cael ei dacluso ychydig a'i symleiddio fel ei bod, gobeithio, yn haws 

i'w llywio. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei ychwanegu drwy'r amser felly os 

oes angen i chi wybod rhywbeth, mae'n debyg ei bod yn werth gwirio'r wefan yn gyntaf. 

Mae'r holl gylchlythyrau yn cael eu postio ar y wefan hefyd, felly does dim rhaid i chi 

boeni os byddwch chi'n colli'r un hwn!  

   

Presenoldeb  

Ein presenoldeb cyffredinol yn yr ysgol ar gyfer Tymor yr Hydref oedd 95.4%  

Ein targed ar gyfer pob disgybl ar gyfer 2019-20 yw 95.8%.  

 

Ffrwd Gymraeg  

Dosbarth Irfon (Derbyn) 96.6%  

Dosbarth Gwy (Bl.1/2) 97.4%  

Dosbarth Elan (Bl.3/4) 95.7%  

Dosbarth Pen y Fan (Bl.5/6) 96.5%  

 

 



Ffrwd Saesneg  

Dosbarth Llyn y fan (Derbyn) 93.0%  

Dosbarth Llyn Tegid (Bl.1/2) 95.1%  

Dosbarth Cadair Idris (Bl. 3/4) 95.0%  

Dosbarth Tryfan (Bl. 5/6) 96.5%  

Dosbarth Eryri (ALSC) 88.9%  

 

Helpwch ni i gyrraedd ein targed drwy osgoi trefnu gwyliau yn ystod y tymor.  

Mae prydlondeb hefyd yn bwysig ac rydym am sicrhau bod plant yn magu arferion da. 

Mae disgyblion sy'n cyrraedd ar ôl i'r gatiau gau wedi'u cofnodi’n ‘hwyr’ ar ein cofrestr. 

Os bydd hyn yn digwydd yn aml byddwn yn cysylltu â chi i ganfod y rhesymau ac i geisio 

sicrhau gwelliant.  

   

 

Sêr yr Wythnos 

Tachwedd / Rhagfyr 2019 

   

Ffrwd Gymraeg  

Dosbarth Irfon (Miss B. Williams)  

Hugo – am gyfraniad rhagorol i'r gwersi yr wythnos hon  

Roman – Mathemateg gwych  

Nia – agwedd bositif ac yn cyd-dynnu'n dda ag eraill  

Erin D. – am ddefnyddio cyllell a fforc mor wych  

   

   

Dosbarth Gwy (Mrs. M. Davies)  

   

Magi-Gwen – am siarad mor dda am stori Guto Ffowc a Chynllun y Powdwr Gwn  

Ffion – am fod mor barod i helpu yn y dosbarth  

Imogen Louise – am weithio'n galed i wella ei llawysgrifen  

Kobe – ar gyfer ymarfer darllen yn gyson gartref  

Jacob – am ysgrifennu annibynnol da iawn  

Zachary – am waith caled iawn i wella ei lawysgrifen  

Rudy – am ysgrifennu cyfarwyddiadau da iawn ar sut i fod yn fôr-ladron drwg!  

Freddie – am ysgrifennu set dda iawn o gyfarwyddiadau  

Peter – am gwblhau ei waith Celf mor dda  

Owain – am ysgrifennu dau set o gyfarwyddiadau yn dda iawn  

   

Dosbarth Elan (Mrs N. Coyle a Mrs G. Williams)  

Teifi – am ei waith caled wrth drefnu a chymharu arian  

Sian – am roi 100% ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol  

Ben – am waith annibynnol rhagorol wrth ysgrifennu llythyr  

Esme – am weithio'n galed iawn bob amser yn y dosbarth  

Carter – am waith annibynnol a hyderus gydag arian  

Kellan – am ddarllen gyda mynegiant  



Elis – am ddarllen yn Gymraeg yn dda  

Ryan J. – am waith da wrth ddatrys problemau arian  

Lefi – am waith Iaith da  

Harri – am wneud dechreuad da i'w ddyddiadur Cymraeg  

   

Dosbarth Pen y Fan (Mrs H. Davies)  

Tomi – am waith da, annibynnol mewn Mathemateg  

Alys – am roi 100% bob tro  

Lily – am wneud ei gorau glas bob amser  

Gruff F.  – am ysgrifennu adroddiad rhagorol yn Saesneg am James Cook  

William- am weithio'n hyderus gyda chyfesurynnau mewn Mathemateg  

Eleri – ar gyfer gwaith darllen hyderus  

Rhys – am waith Mathemateg ardderchog  

Megan – am weithio'n hyderus tra'n datrys problemau  

Ollie – am greu poster deniadol diogelwch tân yn llawn gwybodaeth  

Max H. – am ei berfformiad rhagorol yn y Sioe Nadolig  

   

Ffrwd Saesneg  

 

Dosbarth Llyn y fan (Mrs N. Davies)  

India – ymdrech gwych gyda phob gweithgaredd  

Marlo – am fod yn garedig a chymwynasgar  

Louis – ateb gwych i gwestiwn mewn darllen dan arweiniad  

Molly – llawer o waith ysgrifennu hyfryd  

Finn – atebion gwych i gwestiynau am y pwnc  

   

Dosbarth Llyn Tegid (Mrs. R. Jones)  

Oscar – am drio'n galed iawn ac am ysgrifennu cerdd hyfryd  

Harvey – cyfrannu'n dda at drafodaethau dosbarth  

Matilda – stori wych a gwneud ei gorau bob amser  

Phoebe B. – ysgrifennu stori newydd wych am ' yr Afanc '  

Alfie – darn ardderchog o waith ar yr hyn sydd ei angen arnoch i fod yn fôr-ladron  

Max – cwestiynau da am Barti Ddu.  

Finley – ysgrifennu annibynnol  

Jack B. – blasu gwahanol pizzas yn ein Tasg Gyfoethog  

Jesse – ysgrifennu annibynnol rhagorol wrth ysgrifennu cyfarwyddiadau  

Noa – dysgu ei linellau'n dda a siarad yn glir yng Nghapel Alpha  

   

Dosbarth Cadair Idris (Mrs. Owens a Miss Bowkett)  

Nia – am ymdrechu'n galed i wella cyflwyniad ei hysgrifennu  

Toby – ymdrechu i wneud ei orau bob amser  

Harry – yn gweithio'n galed wrth ddarllen ac am ddyddiadur gwych  

Stacey – dyddiadur da iawn ac ymroi’n ardderchog ymhob tasg  

Jackson – canu hyfryd mewn ymarferion y Sioe Nadolig 

Phoebe J. – canolbwyntio'n dda a chwblhau tasgau hyd eithaf ei gallu  



Oscar – canu a pherfformio’n wych mewn ymarferion y Sioe Nadolig 

   

Dosbarth Tryfan (Miss Ives)  

Lawrence – yn gwrtais ac yn ddiwyd  

Tyler – Gwyddonydd gwych yn gweithio ar newidiadau cildroadwy  

Rory – gwaith iaith hyfryd  

Poppy – ysgrifennu cofnod dyddiadur anhygoel  

Harvey – agwedd gadarnhaol a gwaith prosiect annibynnol da iawn  

Bella – yn cymryd yr awenau gyda'r ymarferion y Sioe Nadolig  

Kohan – cymryd yr awenau yn ymarferion y Sioe Nadolig  

Ashton-cymryd yr awenau yn ymarferion y Sioe Nadolig  

Livvy – ysgrifennu dyddiadur da iawn 

Macy – yn gwrtais, yn siriol ac yn ddiwyd.  

   

Dosbarth Eryri (Mrs. Evans/Mrs. Goode)  

Sophie – gwaith annibynnol  

Ellen – gwaith Mathemateg gwych gydag arian  

Tyler – dysgu ei eiriau ar gyfer y ddrama  

Marley – dylunio, gwneud ac addurno bag Nadolig hyfryd  

Leon – gwneud cerdyn Nadolig gwych  

   

Cofion 

G. Cornelius  

Pennaeth  

 

                                    
 

                                Cymraeg Campus             Siarter Iaith 

                                 Wobr Efydd                  Gwobr Arian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Polisi Gwisg Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt 

 

Ein polisi ysgol yw bod pob plentyn yn gwisgo gwisg ysgol pan yn mynychu'r ysgol, yn 

cynrychioli'r ysgol, neu wrth gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr ysgol y tu 

allan i oriau ysgol arferol.  

   

Nodau & amcanion  

Mae ein polisi ar wisg ysgol yn seiliedig ar y syniad bod gwisg ysgol:  

• yn rhoi ymdeimlad o falchder yn yr ysgol;  

• yn adnabod y plant gyda'r ysgol;  

• yn gallu cefnogi ymddygiad cadarnhaol & disgyblaeth yn yr ysgol;  

• gallu tynnu pwysau gan gyfoedion i wisgo mewn ffasiynau ' dylunydd ';  

• gwneud i bob disgybl deimlo'n gyfartal â'i gyfoedion o ran ymddangosiad;  

• yn gallu cefnogi a hyrwyddo ethos yr ysgol;  

• yn gwisgo'n daclus ac yn ymarferol i'r ysgol.  

   

Ein gwisg ysgol yw:  

• Crys chwys gwyrdd neu Aberteifi wedi'i frodio gyda logo'r ysgol.  

• Crys polo gwyn neu Llynges/blouse  

• Trowsus neu sgert lwyd, Navy neu ddu  

• Teits llwyd, DU neu Navy  

Gwisg haf opsiynol yw:  

• Siorts llwyd, Navy neu ddu (dim brandiau na logos ar y siorts)  

• Gwisg haf y Llynges neu'r glas  

   

Esgidiau  

Rydym yn gofyn i bob plentyn wisgo esgidiau DU.  

   

Argaeledd gwisg ysgol  

Mae crysau chwys, crysau-t a chrysau polo, gyda logo'r ysgol, ar gael i'w prynu yn yr 

ysgol. Mae'r ysgol hefyd yn cadw stoc o ddillad ail-law y gall rhieni eu prynu gyda 

rhodd.  

   

Gemwaith  

Ar sail iechyd a diogelwch, nid ydym yn caniatáu i blant wisgo gemwaith yn ein hysgol. Yr 

eithriadau i'r Rheol hon yw stydiau cylch-clust mewn clustiau tyllog. Mae'n rhaid cael 

gwared ar y rhain ar gyfer gwersi addysg gorfforol a nofio i'w hatal rhag achosi anaf.  

   

Rôl y rhieni  

Gofynnwn i bob rhiant sy'n anfon eu plant i'n hysgol i gefnogi'r polisi gwisg ysgol. 

Credwn fod gan rieni ddyletswydd i anfon eu plant i'r ysgol wedi gwisgo'n gywir ac yn 

barod ar gyfer eu gwaith ysgol bob dydd. Gofynnir i'r rhieni labelu pob eitem o wisg 

ysgol yn glir.  

   

Polisi gwisg ysgol  



Os hoffai unrhyw riant i'r ysgol addasu'r polisi unffurf, dylai gyflwyno sylwadau i'r 

pennaeth yn y lle cyntaf.  

   

Rôl y llywodraethwyr  

Y corff llywodraethu sy'n gweithredu'r polisi gwisg ysgol. Mae'n ystyried yr holl 

gynrychiolaethau gan rieni ynghylch y polisi gwisg ysgol ac yn cysylltu â'r pennaeth i 

sicrhau bod y polisi'n cael ei weithredu'n deg ac yn sensitif.  

Cyfrifoldeb y llywodraethwyr yw sicrhau bod y wisg ysgol yn cwrdd â'r rheoliadau sy'n 

ymwneud â chyfle cyfartal.  

Mae llywodraethwyr yn sicrhau bod y polisi gwisg ysgol yn helpu plant i wisgo'n 

synhwyrol mewn dillad sy'n caledu, yn ddiogel ac yn ymarferol.  

   

Monitro ac adolygu  

Bydd y llywodraethwyr yn adolygu'r polisi gwisg ysgol yn flynyddol. Byddant yn ystyried 

unrhyw geisiadau gan rieni am blant unigol i gael goddefeb arbennig o ran gwisg ysgol.  

   

Ddiffyg cydymffurfio  

Bydd y pennaeth yn delio â'r holl achosion o beidio â chydymffurfio â'r polisi gwisg 

ysgol.  

   

  

  

 


