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Chwefror 12fed 2021 

Trefniadau ar ôl hanner tymor 

Annwyl Rieni / Warchodwyr, 

Byddwch yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddai holl ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen yn 
dychwelyd i'r ysgol o 22ain o Chwefror. Ar ôl trafodaethau hir gyda phob Awdurdod Lleol yng Nghymru, mae 
Cyngor Sir Powys wedi penderfynu, ar gyfer ei holl ysgolion cynradd, y bydd Dydd Llun 22ain o Chwefror yn 
ddiwrnod paratoi gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd, efallai fesul cam, o Ddydd Mawrth 23ain o 
Chwefror. Y nod yw rhoi ychydig mwy o amser i ysgolion sicrhau bod popeth yn ei le i wneud y dychweliad mor 
ddiogel â phosibl cyn i ni groesawu plant y Cyfnod Sylfaen yn ôl i'r ysgol. Gwyddom eu bod wedi colli bod 
gyda'u ffrindiau a byddant yn elwa'n fawr o fod yn ôl yn yr ysgol unwaith eto. 

Felly, Dydd Llun 22ain o Chwefror, dim ond i blant gweithwyr allweddol a dysgwyr sy'n agored i niwed yn y 
Cyfnod Sylfaen a CA2 y byddwn yn agored – yn union fel y cawn yr hanner tymor hwn – a dim ond ar gyfer y 
diwrnod hwn y byddwn yn darparu gofal plant. Ni fydd darpariaeth addysgol yn yr ysgol ac ni fydd athrawon 
yn cefnogi dysgu ar-lein yn y Cyfnod Sylfaen na CA2 ychwaith. Byddwn yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar ein 
hasesiadau risg a'n cynlluniau gweithredol i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn ddiogel rhag Covid pan fydd 
disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd. 

Pwysig - Sylwch na ddylai plant sy'n gwarchod eu hunain ddychwelyd i'r ysgol ond gall plant sy'n byw gyda 
rhywun sy'n gwarchod eu hunain ddychwelyd. Cysylltwch â ni os ydych am drafod y mesurau sy'n cael eu rhoi 
ar waith i leihau risgiau yn yr achos hwn. 

Byddwn yn gweithredu ffurflen fesul cam fel a ganlyn: 

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

Builth Wells Primary School 

mailto:office@builth.powys.sch.uk
http://www.builth.powys.sch.uk/
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Dydd Llun 22 Chwefror – Plant gweithwyr allweddol a disgyblion sy'n agored i niwed yn y Cyfnod Sylfaen a 
CA2 yn unig. 

O Ddydd Mawrth 23 Chwefror – Ffrwd Gymraeg Blynyddoedd 1 a 2 a Ffrwd Saesneg (Dosbarth Gwy a 
Dosbarth Llyn Tegid) ynghyd â phlant gweithwyr allweddol CA2 a Dosbarth Derbyn a disgyblion sy'n agored i 
niwed. 

O Ddydd Mercher 24 Chwefror – Derbyn, Ffrwd Gymraeg Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 a Ffrwd Saesneg 
(Dosbarth Irfon, Dosbarth Llyn y Fan, Dosbarth Gwy a Dosbarth Llyn Tegid) ynghyd â phlant gweithwyr 
allweddol CA2 a disgyblion bregus. 

Rydym wedi cynllunio ar gyfer diwrnod paratoi ychwanegol yn y dosbarthiadau Derbyn oherwydd mae angen i 
ni bellach weithredu Dosbarth Llyn y Fan, Dosbarth Llyn Tegid, Dosbarth Irfon a Dosbarth Gwy fel swigod cwbl 
ar wahân a bydd hyn yn cymryd cryn dipyn o drefnu gan na fydd plant bellach yn gallu rhannu adnoddau neu 
fannau awyr agored, er enghraifft. 

Darpariaeth y Cyfnod Sylfaen 

Bydd pob dosbarth yn cael ei gefnogi gan 2 neu 3 aelod o staff a fydd yn aros o fewn y swigod. Yn anffodus, nid 
yw Miss Bethan Williams yn gallu dychwelyd i'r ysgol yr hanner tymor hwn felly bydd yn cynllunio, paratoi ac 
asesu'r gwaith ar gyfer Dosbarth Irfon o gartref tra'n bod mewn cysylltiad rheolaidd â'r dosbarth drwy 'TEAMS' 
o bryd i'w gilydd drwy gydol y dydd. Bydd Mrs Julie Sullivan a Mrs Sian Davies, sydd mewn gwirionedd yn 
athrawon cymwysedig a phrofiadol iawn, yn cefnogi ac yn gofalu am y plant yn y dosbarth yn ddyddiol ac 
mae'r ddwy ohonynt yn adnabod y plant yn dda iawn. Mae Mrs Michelle Davies yn yr ystafell ddosbarth drws 
nesaf a bydd yn gweithredu mewn rôl oruchwylio i sicrhau bod popeth yn iawn. Bydd pob dosbarth Cyfnod 
Sylfaen arall yn cael ei addysgu yn yr ysgol gan eu hathrawon a'u cynorthwywyr addysgu arferol. 

Cyfnod Allweddol 2 

Bydd angen cadw'r mwyafrif helaeth o ddisgyblion CA2 gartref a pharhau i gael eu cefnogi gyda'r un rhaglen o 
ddysgu cyfunol ag a ddarparwyd yr hanner tymor hwn. 

Gofynnir i rieni sy'n weithwyr allweddol ac sydd wir angen lle yn yr ysgol i'w galluogi i weithio gysylltu â'r ysgol 
erbyn 3.00 p.m. heddiw os oes angen lle arnoch ar gyfer Dydd Llun 22ain o Chwefror. Gellir gwneud ceisiadau 
am weddill yr wythnos nawr hefyd os ydych yn gwybod eich patrymau sifftiau, neu fel arall byddwn yn coladu 
ceisiadau ar gyfer Dydd Mawrth 23ain i Ddydd Gwener 26ain pan fyddwn yn dychwelyd ar 22ain Chwefror. Nid 
ydym yn disgwyl gormod o broblemau o ran lletya'r rhai sydd eisoes wedi bod yn mynychu'r hanner tymor 
hwn. Mae'n rhaid i ni barhau i gadw'r niferoedd mor isel â phosibl ym mhob dosbarth fel na allwn warantu 
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lleoedd i bob gweithiwr allweddol ar y diwrnodau y gofynnwch amdanynt ond byddwn yn gwneud ein gorau. 
Rhoddir blaenoriaeth i blant gweithwyr allweddol a gyflogir mewn swyddi sy'n hanfodol i ymateb COVID-19. 

Amseroedd Sesiynau Ysgol 

8.50 a.m. Mae gweithiwr allweddol Cyfnod Allweddol 2 a disgyblion sy'n agored i niwed yn cyrraedd (y rhai 
heb frodyr a chwiorydd yn y Cyfnod Sylfaen) 

9.00 a.m. Disgyblion Cyfnod Sylfaen Ffrwd Gymraeg gyrraedd (gan gynnwys brodyr a chwiorydd hŷn mewn 
dosbarthiadau gweithwyr allweddol CA2) 

9.10 a.m. Disgyblion Cyfnod Sylfaen Ffrwd Saesneg i gyrraedd (gan gynnwys brodyr a chwiorydd hŷn mewn 
dosbarthiadau gweithwyr allweddol CA2) 

3.10 p.m. Disgyblion Cyfnod Sylfaen Ffrwd Gymraeg a gasglwyd (gan gynnwys brodyr a chwiorydd hŷn mewn 
dosbarthiadau gweithwyr allweddol CA2) 

3.20 p.m. Disgyblion Cyfnod Sylfaen Ffrwd Saesneg a gasglwyd (gan gynnwys brodyr a chwiorydd hŷn mewn 
dosbarthiadau gweithwyr allweddol CA2) 

3.30 p.m. Casglodd pob gweithiwr allweddol CA2 arall a disgyblion bregus 

Hyd y gwyddom, bydd bysiau ysgol yn gweithredu yn unol â'u hamserlenni arferol. Bydd plant yn cael eu 
cyfarfod wrth y giât a'u derbyn cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd yr ysgol. 

Gwisg 

Ni fydd angen i blant wisgo gwisg ysgol o leiaf nes i ni gael y wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth ar 
gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ddiweddarach yn y tymor. Gwisgwch eich plentyn mewn dillad cynnes 
ac anfonwch welis fel y gallant fynd i'r cae a threulio cymaint o amser yn dysgu yn yr awyr iach ag y gallwn ei 
reoli'n gyfforddus. Bydd athrawon y Cyfnod Sylfaen yn rhoi gwybod i chi am ddiwrnodau P.E. ar ôl hanner 
tymor fel eich bod yn gwybod pryd i sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo dillad addas ar gyfer P.E. 

Dylai disgyblion CA2 yn y dosbarthiadau gweithwyr allweddol hefyd ddod â ffynhonnau neu hen hyfforddwyr i 
fynd ar y maes. 

Cinio Ysgol 



 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                        

Siarter Iaith           Ysgol Efydd                                                                                                                                                                                   

Wobr Arian Cymraeg Campus 

   

   

 

Cyd-ddysgwn, Cydlwyddwn 

Together We Learn, Together We Achieve 

 

Bydd cinio ysgol yn parhau i gael ei ddarparu ar gyfer pob disgybl, fel arfer, ac yn dilyn bwydlen reolaidd 
Powys. 

Bydd Busy Bees yn parhau i fod ar gau am y tro ond byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn ein cyfarfod pwyllgor 
nesaf ym mis Mawrth. 

Byddwn yn darparu diweddariadau pellach ar ôl hanner tymor ond gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn eich 
helpu i baratoi ar gyfer ein ffurflen Cyfnod Sylfaen. Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu eich plentyn. 

Yn olaf, rhaid imi bwysleisio pwynt pwysig iawn. Yn ei chyhoeddiad ar 5Chwefror, gwnaeth y Gweinidog 
Addysg, Kirsty Williams, hi'n glir bod yn rhaid i bawb barhau i gadw at reolau cyfyngiadau symud Lefel 4 a 
gwneud popeth posibl i'n cadw ni i gyd yn ddiogel. Ni ddylai plant gymysgu grwpiau y tu allan i'r ysgol hyd 
yn oed gyda phlant o'r un swigen ysgol – dim dyddiadau chwarae, partïon na dyddiadau cysgu dros nos. 
Helpwch ni i gadw pawb yn ddiogel a dilyn y rheolau hyn. 

Diolch yn fawr, 

G. Cornelius 

Pennaeth 

 


