
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt  

Cylchlythyr Hydref 2020  
 
Yr ydym wedi bod yn ôl yn yr ysgol ers mis ac rydym bellach wedi setlo i mewn i'r 

drefn newydd. Mae'r plant yn ymdopi'n eithriadol o dda ac wedi dechrau'n hapus 

yn eu dosbarthiadau newydd. Byddai'n amserol felly i’ch atgoffa o ychydig o 

bethau a rhannu rhywfaint o newyddion cyffredinol yr ysgol.  

 

Newyddion Staff  

Hoffwn estyn croeso cynnes i'n cynorthwyydd clerigol newydd, Mrs Helen Carter, sydd 

wedi ymgartrefu’n rhagorol yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt. Mae Mrs Sarah James 

yma o hyd ond erbyn hyn mae'n gweithio o Ddydd Llun i Ddydd Mercher.  

 

Mae Mrs Joseph-Morgan yn dysgu Dosbarth Gwy ar Ddydd Mercher i ryddhau 

Mrs Michelle Davies i ymgymryd â'i chyfrifoldebau arwain fel Dirprwy Bennaeth.  

 

Yn yr un modd, mae Miss Jasmin Penfold-Smith yn addysgu Llyn Tegid bob Dydd 

Mercher i alluogi Mrs Rachel Jones i gael amser i ganolbwyntio ar faterion ADY. Nid yw 

Miss Penfold-Smith yn ddieithr i'r dosbarth, ar ôl treulio cyfnod yn y dosbarth yn 

ystod absenoldeb Mrs Jones yr hydref diwethaf.  

 

Mae gan bob athro hawl i gael amser ar gyfer CPA (Cynllunio, Paratoi ac Asesu). Bydd 

dosbarth eich plentyn yn cael ei addysgu am hyd at hanner diwrnod bob wythnos gan 

aelod arall o staff. Mae hyn fel arfer ar gyfer gweithgareddau creadigol neu Ymarfer 

Corff.  

 

Cyfathrebu ag Athrawon Dosbarth  

Os oes angen i chi siarad ag athro dosbarth eich plentyn ac os nad ydych yn cael cyfle i 

siarad wyneb yn wyneb, ffoniwch neu e-bostiwch swyddfa'r ysgol. Byddwn yn 

trosglwyddo’r neges a byddant yn ceisio cysylltu â chi ar adeg sy'n gyfleus i'r ddwy 

ochr. 

  

Er bod athrawon wedi rhannu eu cyfeiriadau e-bost uniongyrchol yn ystod y clo pan 

oeddent yn gweithio oriau mwy hyblyg, rydym bellach wedi dychwelyd i'n sianeli 

cyfathrebu arferol sy'n cyd-fynd â'r diwrnod ysgol arferol.  

 

Diweddariad Covid-19  

Os oes angen i chi roi gwybod i ni am ganlyniad prawf covid, anfonwch e-bost at y 

cyfeiriad penodol: covid@builth.powys.sch.uk  

 

Mae'r cyfeiriad hwn yn cael ei fonitro gyda'r nos ac ar benwythnosau gan yr uwch dîm 

arwain er mwyn i ni allu ymateb yn brydlon. Byddwn yn gallu cadarnhau pryd y gall eich 

plentyn ddychwelyd i'r ysgol os yw'r canlyniad yn negyddol. Gallwn hefyd roi ein cynllun 

mailto:covid@builth.powys.sch.uk


gweithredu ar waith os cawn wybod am brawf cadarnhaol a chymryd y camau 

angenrheidiol i ddiogelu cymuned ehangach yr ysgol.  

 

Os bydd unrhywun yn y teulu yn datblygu symptomau yn ystod y diwrnod ysgol, casglwch 

eich plentyn o'r ysgol a.y.y.p.  

 

Amseroedd Cyrraedd  

Cofiwch fod eich plentyn wedi cael slot gollwng 10 munud yn y bore. Os byddwch yn 

cyrraedd o fewn y slot amser hwn ni fydd yn rhaid i chi aros yn y ciw y tu allan.  

 

Mae'r staff yn dechrau goruchwylio y tu allan i'r brif gât o 8.35 a.m. Peidiwch â gollwng 

eich plentyn cyn y cyfnod hwn. Os oes angen i chi gyrraedd y gwaith yn gynt na hyn, 

ystyriwch archebu lle i'ch plentyn yn ein Clwb Bore Da (clwb brecwast).  

 

Meddyginiaeth yn yr Ysgol  

Os oes angen i'ch plentyn gymryd meddyginiaeth yn yr ysgol, fel defnyddio anadlydd 

asthma neu gwblhau cwrs o wrthfiotigau, rhaid i chi anfon cais ffurfiol atom drwy e-

bost a rhoi'r feddyginiaeth i mewn i swyddfa'r ysgol. Rhaid i blant beidio â dod ag 

unrhyw fath o feddyginiaeth i'r ysgol gyda nhw.  

 

Ffrwythau a Diodydd  

Cofiwch anfon darn o ffrwyth i'r ysgol gyda'ch plentyn am amser byrbryd ar ôl egwyl y 

bore. Rhaid iddo fod yn ddarn o ffrwyth ac nid yn far grawnfwyd nac yn iogwrt. Rhaid i 

bob plentyn hefyd ddod â diod gan nad oes ffynhonnau dŵr ar gael ar hyn o bryd.  

 

Cotiau, Welis a Dillad Ymarfer Corff  

Gwnewch yn siŵr bod gan eich plentyn got a'i fod yn gwisgo dillad cynnes ar ddiwrnodau 

P.E. nid dim ond siots a Chrysau-T os gwelwch yn dda! Byddai pâr o welis ar gyfer dysgu 

yn yr awyr agored hefyd yn ddefnyddiol.  

 

Clwb Bore Da  

Mae Clwb Bore Da bellach ar agor o 8.00 a.m. nes bydd gatiau'r 

ysgol ar agor am 8.40 a.m. Gall plant ddod am frecwast am ddim, 

gwneud posau, chwarae gemau, tynnu lluniau a sgwrsio â chyd-

ddisgyblion cyn i'r ysgol ddechrau. Maent yn eistedd mewn 

grwpiau dosbarth gan ymbellhau’n gymdeithasol o’r grwpiau 

eraill. Gofynnwn am £1.50 y plentyn fesul sesiwn i helpu tuag at 

gostau staffio'r clwb oherwydd rydym yn agor cyn 8.00a.m. Mae'r niferoedd yn 

gyfyngedig a rhaid archebu lleoedd o leiaf 24 awr ymlaen llaw.  

   

 

Gwenyn Prysur/Busy Bees - Mae Gwenyn Prysur/Busy Bees ar agor o 

3.25-5.30 p.m. Dydd Llun i Ddydd Gwener. Y gost yw £6.50 i bob 

plentyn a £5.50 i frodyr a chwiorydd fesul sesiwn. Rhaid i ni gynllunio 

trefniadau staffio yn ofalus iawn ar gyfer pob sesiwn, gan gadw'n 



gaeth at niferoedd cyfyngedig a chymhareb 1:8. Fel Clwb Bore Da, mae'n rhaid i ni gadw 

plant yn eistedd yn eu grwpiau dosbarth am y rhan helaeth o'r sesiwn gan na allwn 

ganiatáu i grwpiau dosbarth gymysgu. Nid yw'r profiad yr un peth ag y byddem fel arfer 

yn ei ddarparu yn Busy Bees, ac nid yw'r un peth â Chlwb Gwyliau, ond gyda'r ysgol ar 

agor hefyd dyma'r unig ffordd ddiogel y gallwn gynorthwyo gyda gofal plant ar hyn o 

bryd. Wedi dweud hynny, yr ydym yn ceisio darparu rhywfaint o amser yn yr awyr 

agored os oes modd ac rydym hefyd yn gallu chwarae ffilmiau. Helpwch ni i gynllunio 

drwy roi digon o rybudd i ni os ydych am i'ch plentyn fod yn bresennol neu os oes angen i 

chi ganslo.   

 

Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

Mae Mrs Vicki Morris wedi cael ei hethol yn Gadeirydd unwaith eto ac mae gennym rai 

wynebau newydd ar y pwyllgor. Y llynedd, helpodd y Ffrindiau ni i brynu 18 gliniadur i 

ddisgyblion a helpodd i dalu am y brydles ar gyfer y byrddau Clyfar rhyngweithiol yn 

nosbarthiadau CA2. Trefnwyd ystod ardderchog o weithgareddau a digwyddiadau, 

megisTreat Fridays, anrhegion Sul y Mamau, Roberts Recycling (codwyd dros £400 yn 

barod!) a'r Disgo Calan Gaeaf.  

 

Eleni, er na allwn gael Disgo Calan Gaeaf, rydym yn rhedeg 

y GYSTADLEUAETH CERFIO PWMPEN  eto! Felly, 

dechreuwch chwilio am syniadau dylunio oherwydd bydd y 

Cyngor Ysgol yn cysylltu'n fuan â manylion am sut y gallwch 

chi ymgeisio er mwyn ennill gwobrau gwych!  

 

Clwb 100  

Beth am sefydlu debyd uniongyrchol neu orchymyn sefydlog i'r Ffrindiau am dâl 

blynyddol o £10 a gellir eich cynnwys yn y raffl a gynhelir adeg y Nadolig ac yn yr haf. 

Gallech ennill hyd at £50! Gweler y ffurflen a anfonir gyda'r cylchlythyr hwn i gael 

rhagor o wybodaeth.  

Yr ydym yn codi arian i wella'r cyfleusterau Dysgu yn yr Awyr Agored eleni.  

   

Cofion cynnes  

   

G. Cornelius  

Pennaeth  
  

                                      
 

                              Cymraeg Campus Efydd               Siarter Iaith Arian  



 


