
                                          Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Builth Wells Primary School                             

        Cynllun amlinellol ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ar 29ain Mehefin 

Wrth ystyried y trefniant diweddaraf, rydym wedi ystyried canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, Powys ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae asesiad risg 

coronafeirws llawn wedi ei gwblhau. Byddwch yn ymwybodol bod y canllawiau'n newid yn aml a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi os bydd 

angen i ni newid ein cynlluniau. Rydym yn bwriadu cyhoeddi rhagor o fanylion i rieni Ddydd Llun 22ain o  Fehefin. Nid yw'n orfodol bod disgyblion yn 

dychwelyd i'r ysgol am y 4 wythnos nesaf, fodd bynnag, hoffem fel ysgol eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'w gwneud mor ddiogel â 

phosibl i’ch plant i ailgysylltu â'u cyfoedion a staff yr ysgol. 

'Criw' y cohort 

 

• Bydd plant yn cael cyfle i fynychu un diwrnod yr wythnos ar gyfer pob un o'r 4 wythnos. 

• Bydd y sesiynau'n rhedeg yn fras o 9.00 i 3.30 ond bydd amseroedd dechrau a gorffen yn amrywio . 

• Rydym yn cynllunio ar gyfer Dydd Mercher i fod yn ddiwrnod ar gyfer glanhau trylwyr ac i staff gael amser i baratoi 
gweithgareddau a chefnogi dysgu o bell (dysgu cyfunol). 

• Rydym yn ceisio ein gorau i sicrhau bod grwpiau teuluol yn mynychu’r ysgol ar yr un diwrnod. 

• Bydd pob plentyn arall yn cael diwrnod penodol i fynychu. Rydym yn ceisio ystyried grwpiau cyfeillgarwch yn ogystal â grwpiau 
blwyddyn. 

• Bydd rhieni'n cael gwybod yn unigol am y diwrnod y gall eu plentyn fynychu eu sesiwn bob wythnos. Bydd hyn yr un diwrnod 
bob wythnos. 

• Bydd plant bob amser yn aros yn yr un grŵp gyda'r un aelod  o staff bob wythnos i leihau'r risg o draws-halogi. 

• Lle bo modd, arweinydd y criw fydd athro/athrawes dosbarth eich plentyn ond os nad yw'n bosibl iddynt fod yn yr ysgol, bydd 
yr un aelod o staff yn aros gyda'r criw dros 4 wythnos cyn belled ag y bo modd. Bydd arweinydd y criw yn rhywun y maent yn 
gyfarwydd iawn ag ef, e.e. cynorthwydd dosbarth sydd yn gweithio yn y dosbarth fel arfer. Yn yr achos hwn, ein nod yw bod yr 
athro/athrawes  yn cadw mewn cysylltiad drwy gynadleddau-fideo. 

• Bydd pob criw yn aros gyda'r un aelod o staff yn ystod y dydd, ar wahân i amser chwarae bore ac amser cinio pan fyddant yn 
cael eu goruchwylio gan ail aelod o staff i roi saib i arweinydd y criw. Yr un person fydd yr ail berson hwn bob dydd. 

Canolfan Argyfwng- ‘HUB’ 

 

• Yn ôl cyfarwyddyd Powys, dim ond gweithiwr allweddol a phlant sy’n agored i niwed ac  sydd eisoes wedi defnyddio'r ‘HUB’ 
rhwng mis Mawrth a mis Mai fydd yn gallu bod yn bresennol yn y Ganolfan Argyfwng -(HUB). Yn ogystal â hyn, gall plant staff 
addysg hefyd fod yn bresennol. 

• Er mwyn sicrhau lle yn y  Ganolfan Argyfwng - ‘HUB’ i’ch plentyn yn wythnosol bydd angen cofrestru’r plentyn/ plant trwy 
ddefnyddio’r system cofrestru ar-lein Powys. 

• Bydd y Ganolfan Argyfwng-(HUB) yn gweithredu yn neuadd yr ysgol gyda'r ystafell staff a'r llyfrgell yn cael eu defnyddio fel 
gofod ychwanegol. 



• Bydd y Ganolfan Argyfwng -(HUB) yn gweithredu rhwng 8.30 a 4.30 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 

• Bydd y Ganolfan Argyfwng- (HUB) yn cael ei staffio gan yr un cynorthwywyr  bob dydd. 

• Bydd plant y Ganolfan Argyfwng- (HUB)  yn gwneud mwy neu lai yr un math o weithgareddau â'r rhai yn y dosbarth gan 
gynnwys rhywfaint o'u dysgu o bell. Byddant yn gweld eu grwpiau cyfoedion  pan fyddant tu allan. 

Beth fydd y plant yn ei 
wneud? 

 

• Lles disgyblion bydd ffocws pennaf y gweithgareddau, gan ailgysylltu gyda'i gilydd a'u hathrawon a 'r cynorthwywyr dosbarth. 

• Ni fydd y diwrnod fel diwrnod ysgol arferol. Mae ystafelloedd dosbarth wedi cael eu had-drefnu felly mae llai o fyrddau a digon 
o le ar gael i wneud gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar les corfforol a meddyliol. 

• Ni fyddwn yn gwneud yr holl addysgu yn yr ysgol. Mae dysgu o bell yn parhau i fod yn rhan hanfodol o'r dull 'dysgu cyfunol'. 
Fodd bynnag, byddwn yn gwneud un gweithgaredd bob wythnos yn yr ysgol ac yn helpu plant i wneud y gwaith y mae  angen 
iddynt ei gwneud gartref. 

• Bydd llawer o weithgareddau yn cael eu cynnal y tu allan. Rydym wedi archebu llochesi awyr agored ychwanegol er mwyn 
caniatáu i ni wneud hyn hyd yn oed os nad yw'r tywydd yn ffafriol. 

• Bydd y fwydlen dysgu o bell yr un fath, p'un a yw eich plentyn yn mynychu'r ysgol, y Ganolfan Argyfwng- (HUB) neu ddim o 
gwbl. 

• Bydd staff yn parhau i gefnogi dysgu o bell. Bydd staff yn darparu adborth ar-lein am gyfnodau cyfyngedig ar ôl ysgol bob dydd 
ac yn defnyddio Dydd Mercher i baratoi gweithgareddau a dal i fyny ag unrhyw faterion eraill yn y dosbarth. 

• Bydd staff Anghenion Dysgu Ychwanegol yn parhau i gysylltu â rhieni ynghylch darpariaeth benodol dros y 4 wythnos nesaf. 

• Bydd egwyl ac amser cinio yn wahanol i bawb. Bydd pob criw yn aros gyda'i gilydd ar gyfer egwyl bore ac amser cinio. 

• Mae’r ardaloedd allanol wedi eu cynllunio fel bod mynediad lle bydd pob criw a’r plant yn y Ganolfan (HUB) yn cael eu 
cylchdroi yn ofalus  er mwyn osgoi traws-halogi. 

• Bydd pob plentyn yn cael pecyn offer ei hun i ddefnyddio yn yr ysgol yn unig. Ni fyddant yn rhannu unrhyw eitemau na ellir eu 
glanhau'n hawdd. 

• Peidiwch ag anfon unrhyw lyfrau darllen nac unrhyw beth o'ch cartref i mewn i’r ysgol. Dim teganau na bagiau diangen. 

Gwybodaeth iechyd/ 
meddygol 

 

• Rhaid i blant â llythyron ‘gwarchod’ beidio â mynychu'r ysgol. 

• Nid oes disgwyl i ddisgyblion sy'n byw gyda rhywun sy'n ‘gwarchod’i fynychu'r ysgol. Dewis y rhieni fydd hwn. 

• Caiff canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru eu dilyn ar gyfer pob grŵp sy'n agored i niwed. Os nad ydych yn siwr a ddylai eich 
plentyn fod yn bresennol, dilynwch y cyngor yn y canllawiau. 
https://gov.wales/guidance-shielding-and-protecting-people-defined-medical-grounds-extremely-vulnerable-coronavirus-0 

• Os byddwch yn anfon eich disgybl i'r ysgol byddwn yn cymryd yn ganiataol eu bod yn iach. Os ydynt yn dangos unrhyw 
symptomau coronafeirws, rhaid iddynt beidio â mynd i'r ysgol a dylech ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ar hunan-ynysu. Os nad 
ydych yn siŵr, peidiwch â'u hanfon i’r ysgol. 

• Bydd unrhyw blentyn sy'n dangos symptomau yn yr ysgol yn cael ei ynysu ar unwaith (bydd  yr ystafell arwahanu yn ystafell 
sbâr gyda digon o awyr iach ac yn cael ei goruchwylio gan aelod o'n tîm cymorth cyntaf).  Bydd yn rhaid  casglu’r plentyn o'r 
ysgol yn syth. 
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• Byddwn yn rhoi amserlen lanhau drylwyr ar waith, yn ystod y diwrnod ysgol ac ar ôl ysgol. Bydd disgwyl i ddisgyblion olchi eu 
dwylo'n rheolaidd a gwarando’r ofalus ar gyfarwyddiadau’r staff yn ymwneud â hylendid. Bydd coridorau'n cael eu marcio i 
atgoffa disgyblion i ymbellhau 2 fetr a byddwn yn cyfyngu ar symud o gwmpas yr ysgol. Bydd disgyblion yn gallu cael mynediad 
i doiledau yn ôl y gofyn ond ni chaniateir mwy nag un disgybl mewn bloc toiledau ar y tro. 

• Darperir mwy o ganllawiau yr wythnos nesaf, gan gynnwys cyngor am ddefnyddio offer diogelwch personol. 

Bwyd a diod 
 

 

• Ni fydd Clwb Brecwast na Chlwb ar ôl ysgol (Busy Bees) yn ystod y 4 wythnos. 

• Mae'n rhaid i bob plentyn ddod â phecyn bwyd gyda ffrwythau ar gyfer byrbrydau, gyda bloc oeri os yn bosibl, a fydd yn cael ei 
gadw yn y dosbarth. Bydd y bocsys bwyd yn cael eu sychu wrth i chi gyrraedd. 

• Nid oes unrhyw brydau bwyd yn cael eu darparu gan wasanaeth arlwyo Powys ond bydd disgyblion sy'n cael taliadau prydau 
ysgol am ddim yn parhau i dderbyn y rhain. 

• Rhaid i bob plentyn ddod â'i boteli dŵr ei hun a fydd hefyd yn cael ei sychu wrth gyrraedd yr ysgol. Bydd ffynhonnau dŵr yfed 
yn cael eu diffodd. Bydd trefniadau ar gael i ail-lenwi’r poteli’n ddiogel. 

• Bydd yr holl fwyd yn cael ei fwyta yn y dosbarth neu'r tu allan os yw'r tywydd yn caniatáu. 

Gwisg/Dillad 

 

• Nid ydym am i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol ar gyfer y 4 wythnos nesaf. 

• Bydd y plant a'r staff yn gwisgo dillad ac esgidiau cyfforddus a fydd yn eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do 
ac yn yr awyr agored. Byddwn yn cymryd gofal i beidio â bod tu allan yn yr haul yn rhy hir. 

• Dylai pawb ddychwelyd i'r ysgol mewn dillad a gaiff eu golchi'n ffres bob dydd. Mae canllawiau'r Llywodraeth yn argymell 
newid y  ddillad cyn gynted ag y byddwn yn cyrraedd adref ac mynd i’r cawod neu fath. 

Gollwng/Codi 

 

• Byddwn yn eich hysbysu o'r amseroedd gollwng/casglu amrywiol yr wythnos nesaf ar ôl i ni gadarnhau grwpiau dosbarth a'u 
rhannu gyda chi. 

• Un oedolyn yn unig i ollwng/casglu eich plentyn/plant. 

• Os ydych chi'n cyrraedd yn gynnar, arhoswch yn eich car tan yr amser a roddwyd i chi. Bydd prydlondeb yn hanfodol! 

• I'r rhai sy'n teithio i'r ysgol mewn car, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na ddylai mwy na dau deulu deithio gyda'i gilydd, a 
dim ond lle gellir cydymffurfio ag  ymbellhau cymdeithasol. Bydd y rheol ymbellhau cymdeithasol hon yn golygu bod rhannu 
car arferol yn amhosibl i lawer o'n rhieni/gofalwyr a disgyblion 

• Mae'n rhaid i rieni a phlant gadw 2medr wrth ei gilydd ar safle'r ysgol gan gynnwys y maes parcio a'r palmant o flaen yr ysgol. 

• Bydd cludiant i'r ysgol yn gweithredu yn ôl yr amserlen arferol. Yr ydym yn disgwyl arweiniad pellach ar sut y bydd y 
gweithredwyr cludiant yn rheoli ymbellhau cymdeithasol. Os yw rhieni sydd fel arfer yn dibynnu ar gludiant ysgol eisoes wedi 
penderfynu peidio â'i defnyddio am y tro, rhowch wybod i ni gan y bydd hyn yn ein helpu i gynllunio. 

• Bydd plant sy'n cyrraedd ar fws ysgol yn dod i mewn drwy brif fynedfa'r ysgol. 

• Bydd pob disgybl arall yn mynd i mewn drwy'r gatiau dwbl wrth ymyl y giât werdd arferol. 

• Bydd rhieni yn gadael plant wrth y giât ac yn gadael yr iard cyn gynted ag y bo modd er mwyn caniatáu i eraill wneud yr un 
peth. 



• Bydd athrawon yn aros yn yr ystafell ddosbarth yn barod i groesawu’r plant. Ni fydd amser chwarae cyn i'r ysgol ddechrau, 
bydd y plant yn mynd i'r ystafelloedd dosbarth yn syth o'r iard. 

Rydym yn ddiolchgar am yr holl gymorth y mae rhieni wedi ei roi i ni i'n helpu i gynllunio dychwelyd i’r ysgol ar y 29ain o Fehefin . Byddwn yn darparu mwy o fanylion am 

grwpiau dosbarth, ac ati Ddydd Llun 22ain  o Fehefin. Yn y cyfamser, os oes angen rhagor o wybodaeth, e-bostiwch yr ysgol  office@builth.powys.sch.uk  neu ffoniwch 

(01982) 553600. Gadewch neges os na chewch ateb, a byddwn yn cysylltu cyn gynted ag y medrwn. 

Cofion,  

G. Cornelius 
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