
 Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt  
 
 

 
Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur  

Tachwedd  
 
Dydd Mercher 25ain – PC Viv Ainsworth Diogelwch ar y Rhyngrwyd  (Ffrwd Gymraeg CA2)  
 
Dydd Iau 26ain - PC Viv Ainsworth Diogelwch ar y Rhyngrwyd (Ffrwd Saesneg CA2)  
 
Rhagfyr  
 
Dydd Iau 3ydd - PC Viv Ainsworth Pobl sy'n Ein Helpu (Cyfnod Sylfaen – Ffrwd Gymraeg)  

Dydd Gwener 4ydd - PC Viv Ainsworth Pobl sy'n Ein Helpu (Cyfnod Sylfaen – Ffrwd Saesneg)  

Dydd Iau 10fed – Cinio Nadolig a Diwrnod Siwmperi Nadolig (rhodd o £1 i 'Achub y Plant')  

Dydd Iau 10fed – Bingo yn y Car Busy Bees 6.00pm am 6.30pm  

Dydd Gwener 18 Rhagfyr – Gwisgo i fyny ar gyfer Dydd Nadolig (Rhodd 
£1 ar gyfer Gwenyn Prysur) Gwobrau am y gwisgoedd gorau.  

 
Mae’r plant yn dychwelyd i'r ysgol ar Ddydd Mawrth 5ed Ionawr 2021.  

 

Digwyddiadau Arbennig ar gyfer y Nadolig  

Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt yn trefnu i'r holl blant dderbyn anrheg Nadolig arbennig. 

Siôn Corn dal yn bwriadu ymweld, er mewn ffordd ddiogel  

Covid-19 eleni! 

Er na allwn wahodd rhieni i fynychu unrhyw fath o berfformiad  

Nadolig eleni, rydym yn bwriadu cofnodi rhywbeth  

arbennig i'w rannu gyda phawb. Gwyliwch y gofod hwn!  

Cylchlythyr Tachwedd 2020 

 



Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

Mae’r Ffrindiau wedi bod yn brysur yn cynllunio digwyddiadau ac yn eich 
gwahodd i gyd i gymryd rhan yn eu gweithgareddau  Nadolig eleni: 

Dydd Gwener 27ain Tachwedd ymlaen – Bydd Cwis Nadolig yr Ysgol ar gael i'w brynu gan siop 
Audreys ar y Stryd Fawr.   

Dydd Sadwrn 5ed – Dydd Sadwrn 12fed Rhagfyr – beth am fynd am dro o amgylch ein Stryd 
Fawr hyfryd a chwilio am yr holl lythyrau sydd wedi'u cuddio yn ffenestri'r siopau a darganfod 
beth yw'r ymadrodd Nadolig. Casglwch eich taflenni Sgramblo Gair Nadolig gan Audreys yn 
ystod eu horiau agor yr wythnos honno.  

Dydd Llun 14eg Rhagfyr – Cystadleuaeth Cacennau Nadolig. Addurnwch 4 cacen fach ar 
thema Nadolig a'u lanlwytho i Hwb. Gwobrau i'r rhai gorau.   

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.  
  
 

Gweithgareddau Diweddar     
 
Mae'r plant wedi cynhyrchu gwaith rhagorol ar gyfer Diwrnod y Cofio sydd wedi'i arddangos o 
amgylch yr ysgol. Yn ogystal â sôn am babïau coch i gofio milwyr sydd wedi marw mewn  
rhyfeloedd, dysgodd Dosbarth Llyn Tegid am babïau porffor sy’n ein helpu i gofio anifeiliaid, fel 
ceffylau sydd wedi marw mewn rhyfeloedd hefyd.    
 

                                    

 

 

 

 

 



‘Dyma ni’ / ‘Here we are’ yw'r pwnc presennol yn CA2 ac mae'r dosbarthiadau wedi bod yn 
brysur yn dysgu am ein cartrefi a sut maen nhw wedi newid drwy'r oesoedd. Mae hyn wedi 
cynnwys darganfod gwybodaeth am ddyfeisiadau sydd wedi newid ein bywydau, y bwyd, y 
ffasiwn a’r  pethau a wnawn ar gyfer adloniant. 

 

                     

 

MaeDosbarth Elan wedi bod yn brysur y tymor hwn yn cynllunio eu gerddi. Defnyddiwyd ystod 
o wahanol ddeunyddiau i’w gwneud . Dyma rai lluniau ohonyn nhw.  

 

           

 

 



Diwrnod Plant Mewn Angen – roedd y gweithgareddau'n cynnwys gwisgo het a cherdded 'Act 
Your Age' o amgylch maes yr ysgol, a gafodd ei gymylu'n raddol wrth i'r diwrnod fynd yn ei 
flaen! 

Cofiwch wneud eich rhoddion ar-lein eleni yn: 
https://donate.bbcchildreninneed.co.uk/ 

 

 

     

‘Darllen Deg Drwy Dachwedd’ / ‘Remember, remember to read in November’  

Mae'r ymateb i'n hymgyrch ddarllen wedi bod yn wych gyda'r rhan fwyaf o’r  
disgyblion  yn darllen gartref yn rheolaidd drwy gydol mis Tachwedd. Mae hyn  
wedi cael cryn effeithio’n bositif iawn ar gywirdeb darllen, rhuglder a hyder y  
plant fel rydych wedi sylwi mae’n siwr.  
 
Rydym yn ddiolchgar iawn i rieni am annog y plant i gymryd rhan ac am gefnogi eu hymdrechion – 
DIOLCH YN FAWR! Gobeithiwn y byddant yn parhau i ddarllen yn rheolaidd gartref.  
 
 

Ychydig o Nodiadau Atgoffa Pwysig 

 Helpwch ni i sicrhau diogelwch pawb – Peidiwch â thynnu i mewn i'r bae bws i ollwng
 yn y bore. Cadwch at y terfyn cyflymder 5mya.  
 

 Cofiwch fod eich plentyn wedi cael slot gollwng 10 munud yn y bore:  

8.40-8.50 – Ffrwd Gymraeg CA2 a brodyr a chwiorydd y Cyfnod Sylfaen  

8.50-9.00 – Ffrwd Saesneg KS2 a brodyr a chwiorydd y Cyfnod Sylfaen 

9.00-9.10 –  Plant y Cyfnod Sylfaen heb frodyr a chwiorydd yn CA2 
 

Os byddwch yn cyrraedd o fewn y slot amser a neilltuwyd, ni fydd yn rhaid i chi aros mewn ciw 
hir y tu allan ac felly rydych yn lleihau'r risg o gysylltiad posibl ag eraill. Mae'r staff yn dechrau 
goruchwylio y tu allan i'r brif giât o 8.35 am. Peidiwch â gollwng eich plentyn cyn yr amser hwn. 

Dosbarth Gwy ac Irfon ar ôl cwblhau eu 
tro o amgylch y cae yn mwynhau  
chwarae yn y dail.  
  
 

 



Os oes angen i chi gyrraedd y gwaith yn gynt na hyn, ystyriwch archebu lle i’ch plentyn yn ein 
Clwb Bore Da sydd ar agor o 8.00am bob dydd. Archebwch ymlaen llaw gan fod y niferoedd yn 
gyfyngedig.  

Mae amseroedd casglu fel a ganlyn:   

3.00-3.10 – Plant y Cyfnod Sylfaen heb frodyr a chwiorydd yn CA2 

3.10-3.20 – Ffrwd Gymraeg CA2 a brodyr a chwiorydd y Cyfnod Sylfaen 

3.20-3.30 – Ffrwd Saesneg KS2 a brodyr a chwiorydd y Cyfnod Sylfaen 

Er budd diogelwch parhaus pawb, cofiwch:   

 dim ond un oedolyn ddylai ddod ar yr iard chwarae i gasglu   
 wisgo gorchudd wyneb a chadw o leiaf 2m ar wahân i bob oedolyn arall   
 beidio â hongian o gwmpas am sgwrs. Casglwch yplant 

a mynd cyn gynted â phosibl i greu mwy o le i eraill.   
 dim cŵn ar yr iard chwarae os gwelwch yn dda ond gallwch eu clymu y tu allan os ydynt  

yn ymddwyn yn dda.   

Ymarfer Corff 

Gwnewch yn siŵr bod gan eich plentyn got ac mae'n gwisgo dillad cynnes ar ddiwrnodau P.E. 
nid dim ond trowsus byr a Crysau-T os gwelwch yn dda! Byddai pâr o welingtons ar gyfer dysgu 
yn yr awyr agored hefyd yn ddefnyddiol.  

Busy Bees 

Mae Clwb Gwenyn Prysur ar ôl Ysgol ar gael rhwng 3.25 a 5.30 y.h. Dydd Llun i Ddydd Gwener. 
Helpwch ni i gynllunio drwy roi digon o rybudd i ni os ydych am i'ch plentyn fynychu neu os 
oes angen i chi ganslo.  

Cofion, 

G. Cornelius 

 

                                               

                                              Cymraeg Campus                 Siarter Iaith  
                                        Bronze Award                   Bronze Award         


