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Dydd Mawrth 23ain o Fehefin 2020 

 
Byddwch wedi derbyn y rhan fwyaf o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer 

dychwelyd i'r ysgol, yn y llythyr a ddanfonwyd i chi ar y 18fed o Fehefin. Rwyf nawr yn anfon 

rhywfaint o wybodaeth ychwanegol i'ch helpu chi a'ch plentyn i baratoi. 

 

Cyngor Meddygol 

Rhaid i blant sy'n ‘gwarchod’ beidio â dod i'r ysgol. 

Ni ddisgwylir i blant sy'n byw gyda rhywun sy'n ‘gwarchod’ ddychwelyd i'r ysgol  ar y 29ain  o  

Fehefin. Fodd bynnag, os ydych yn y sefyllfa hon a'ch bod yn bwriadu anfon eich plentyn, 

mae'n hanfodol  eich bod yn cysylltu â ni i drafod y risgiau o dan sylw er mwyn ystyried a ellir 

eu rheoli'n ddigonol. 

 

Rydym wedi cysylltu â rhieni plant sydd ag anghenion meddygol hysbys ac wedi sicrhau bod 

anadlwyr asthma, ac ati, yn iawn. Os oes gan rieni wybodaeth feddygol fwy diweddar y mae 

angen ei rhannu â ni, cysylltwch â'r ysgol cyn i ni ail-agor ar y 29ain o Fehefin. 

 

Mae'r Llywodraeth wedi dweud nad oes angen i'r staff na'r disgyblion wisgo gorchuddion 

wyneb na masgiau  pan fyddant yn yr ysgol. Os bydd aelodau o staff neu ddisgyblion yn 

dewis gwisgo gorchudd wyneb priodol neu masg wyneb o adref mae’n dderbyniol iddynt 

wneud hyn. 

 

Rhaid i unrhyw un sy'n arddangos symptomau'r firws, neu'n byw gyda rhywun sy'n dangos 

symptomau, beidio â dod i'r ysgol. 

 

Cludiant  

Dylech fod wedi  derbyn copi o ganllawiau Powys ar gludiant i'r ysgol (mae copi i’w weld ar 

ein gwefan). Y cyngor yw i ddefnyddio eich cludiant eich hun os yw'n bosibl oherwydd y 

bydd yn anodd rheoli ymbellhau cymdeithasol ar fysiau a bysiau mini, yn enwedig os oes 

llawer o alw amdanynt. Rydym yn ceisio cysylltu â'r holl rieni y mae eu plant yn defnyddio 

cludiant ysgol, i drafod eich cynlluniau, ond os na fyddwn yn llwyddo i siarad â chi, gadewch 

i ni wybod eich cynlluniau drwy e-bostio  office@builth.powys.sch.uk  neu adael neges ar y 

peiriant ateb yr ysgol (01982 553600). 
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Os ydych yn teimlo nad oes gennych ddewis ond defnyddio cludiant  ysgol, cofiwch, os oes 

angen i'r rhieni i fynd ar y bws i osod gwregys o amgylch  plentyn, bydd disgwyl  i chi  gwisgo 

mwgwd wyneb. Nid oes rhaid  i yrwyr y bws i osod gwregys am y plant ar y bws. 

 

Mae   Canllawiau Powys hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i gludo  plant  yn ddiogel yn eich car 

eich hun  er mwyn rheoli a lleihau y risgiau o ddal dal neu drosglwyddo Covid-19. 

 

Grwpiau - ' Criwiau ' 

Erbyn hyn, dylech fod wedi derbyn gwybodaeth am y diwrnod yr ydym wedi cynllunio i'ch 

plant fynychu'r ysgol drwy e-bost uniongyrchol atoch. Os na wnaethoch dderbyn yr e-bost 

hon, rhowch wybod i ni. Dim ond disgyblion yr ydym wedi cadarnhau eu presenoldeb yr 

ydym yn disgwyl yn yr ysgol. Ni ddylech benderfynu dod a’ch  plentyn i’r ysgol heb drafod 

gyda ni . 

Os penderfynoch yn flaenorol nad oeddech am i'ch plentyn fynychu ac yna rydych yn newid 

eich meddwl wedyn mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni i drafod hyn. 

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau y bydd pob plentyn yn hapus yn eu criw ac y 

bydd ganddynt o leiaf un ffrind da. Ni allwn rannu enwau'r plant eraill yn y criw am resymau 

diogelu. Yn anffodus, y  byddai 'n  anodd iawn gwneud newidiadau sylweddol i’r grwpiau 

ond chofiwch mai dim ond am ychydig ddyddiau yn unig y bydd y trefniant yma. 

 

Amseroedd dechrau a gorffen  

Mae'n bwysig iawn bod rhieni'n cadw at yr amseroedd hyn a drefnwyd: 

 Man gollwng Amser Man casglu Amser 

Teuluoedd Gatiau dwbl 9.00-9.15 Gatiau dwbl 3.15 

Plant unigol Gatiau dwbl 9.15-9.30 Gatiau dwbl 3.30 

Plant bws Brif fynedfa’r 
Ysgol 

8.45-9.00 Brif fynedfa 
flaen 

3.30 

Plant y 
Ganolfan 

‘HUB’ 

Gatiau dwbl 8.30-9.00 Drws ‘Busy 
Bees’ 

A wnewch chi 
hysbysu ni o’r 
amser casglu. 

 

 Dim ond un rhiant neu ofalwr sy'n cael mynd gyda'r plant. 

 A wnewch chi osgoi gollwng/casglu plant gan aelodau hŷn o'r teulu sydd yn y grŵp 

agored i niwed. 

 Rhaid i rieni ollwng plant wrth y giât a gadael yr ysgol cyn gynted â phosibl. 

 Peidiwch ag ymgynnull o flaen yr ysgol os gwelwch yn dda. 

 Glynwch wrth ymbellhau cymdeithasol yn y maes parcio ac ar y palmant o flaen yr 

ysgol. 

 

Pecynnau cinio a byrbrydau 

Bydd angen i chi ddarparu pecyn bwyd iach a maethlon ar gyfer eich plentyn. Er mwyn 

diogelu disgyblion a staff ag alergeddau rhaid i chi beidio ag anfon unrhyw beth sy'n 

cynnwys cnau. Darparwch ddŵr mewn potel i'w yfed. Bydd dŵr glân ar gael i'r plant i ail-

lenwi poteli yn eu dosbarthiadau. 



 

Cyfathrebu â'r ysgol 

Dylai pob cyfathrebiad â'r ysgol fod ar e-bost neu dros y ffôn. Ni chaniateir i rieni ddod i 

mewn i'r cyntedd o flaen yr ysgol yn disgwyl siarad gyda Mrs James. Os ydych wir yn teimlo 

bod angen i chi siarad â rhywun yn bersonol, rhaid trafod hyn dros y ffôn neu drwy e-bost yn 

gyntaf. 

 

Diolch, 

 

G. Cornelius 

 

 

 

 


