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Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt 

Cylchlythyr 

2021 y Pasg 

Annwyl Rieni / Warchodwyr 

Ar adeg ysgrifennu'r cylchlythyr hwn, gallaf glywed y cyffro hapus o blant yn chwarae y tu allan 

ac yn sgwrsio â'u hathrawon a'u cynorthwywyr addysgu.  

O'r diwedd mae pawb yn ôl ac wedi ymgartrefu yn eu dosbarthiadau, wedi ailgyfarwyddo 

â'u ffrindiau ac mae bron fel pe na baent erioed wedi bod i ffwrdd.  

Yr wyf yn hynod ddiolchgar i'r holl staff a rhieni sydd wedi gweithio mor galed i gadw'r plant yn 

frwdfrydig ac yn ymgysylltu â'u dysgu dros y tymor diwethaf, ond nid oes dim gwell na’r hud a 

gewch yn yr ysgol gyda dysgu wyneb yn wyneb; y cwestiynau a'r cyfraniadau y mae plant yn eu 

gwneud wrth ddysgu gyda'i gilydd, yr adegau hynny o ryfeddod pan gyflwynir darn anhygoel o waith 

iddynt neu'r pethau doniol y mae plant ifanc yn eu dweud a'u gwneud sy'n gwneud y gwaith o 

addysgu mor werthfawr a phleserus.  

Mae'r gwanwyn yn yr awyr ac mae bendant yn dechrau teimlo fel y gallwn ni i gyd ddechrau edrych 

ymlaen gydag ychydig mwy o optimistiaeth unwaith eto. Mae'r clociau'n troi ymlaen Dydd Sul a 

gobeithio, wrth i wyliau'r ysgol nesáu, y bydd pawb yn gallu gwneud y gorau o'r dyddiau hirach. 

  

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno Pasg Hapus i chi a rhannu ychydig o ddarnau o 

wybodaeth: 

 

Diwrnodau HMS  

Mae Dydd Llun 12 Ebrill yn ddiwrnod HMS. Rydym yn ailagor i ddisgyblion Ddydd Mawrth 13 

Ebrill.  

Mae Dydd Iau 6 Mai a Dydd Llun 7 Mehefin hefyd yn ddyddiau HMS. 

 

Clwb Bore Da Clwb Brecwast a Chlwb Busy Bees  

Bydd y ddau glwb yn ailagor Ddydd Mawrth 13 Ebrill. Am resymau iechyd a diogelwch, bydd yn 

rhaid rheoli'r niferoedd yn eithaf tynn.  Ni allwn ond derbyn disgyblion sydd wedi archebu lle o 

leiaf 24 awr ymlaen llaw, er mai'r mwyaf o rybudd a roddwch, yr hawsaf ydyw i ni gynllunio. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am daliadau ar Parent Pay. 

 

Nosweithiau Rhieni 
 

Rydym yn mynd i'r afael ag ap newydd yn Office365 a fydd yn ein galluogi i gael cyfarfodydd 

ymgynghori â rhieni wyneb yn wyneb ar-lein ar ôl gwyliau'r Pasg. Mwy o wybodaeth i ddilyn.                                                                                                                              
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Mae Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt hefyd yn weithgar iawn ar hyn o bryd.  

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y medalau a'r tystysgrifau a gyflwynir i bob disgybl am eu hymd

rechion a'u cyflawniadau yn ystod y cyfyngiadau symud.  Bydd y rhodd feddylgar hon yn atgof 

hyfryd i’r plant o gyfnod y bydd yn cael ei ysgrifennu amdano yn y llyfrau hanes.  

 

  

Cofiwch hefyd edrych ar dudalen Facebook y Ffrindiau am fanylion 'Ras Balŵn Pasg Rhithwir' 

gyffrous iawn! Mae hon yn Ras Balŵn '100% Ecogyfeillgar' sy'n digwydd yn ystod Gwyliau'r Pasg. 

 

Hysbysiad Iechyd a Diogelwch  

Rydym wedi sylwi bod ychydig o rieni'n dechrau gollwng plant yn y bae bysiau neu hyd yn oed yng 

nghanol y ffordd o flaen yr ysgol. Mae hyn yn amlwg yn beryglus iawn. Mae digon o leoedd gwag yn 

y maes parcio ar hyn o bryd felly tynnwch i mewn a'u defnyddio.  

Rydym wedi cael tywydd ardderchog ar gyfer dychweliad y plant i'r ysgol. Mae'r haul wedi bod yn 

disgleirio ac mae pawb wedi treulio llawer o amser y tu allan. Gwnewch yn siŵr bod gan eich plant 

ddillad cynnes a dillad gwrth-ddŵr (Cyfnod Sylfaen) yn yr ysgol bob amser. 

 

Rhoddion i'r Ysgol  

Rydym yn ddiolchgar am rodd hael iawn o £10,000 gan ysgutorion ystâd Mrs Joan Bowery i dalu 

am y gost o wella ein llyfrgell, ailgyflenwi ein hadnoddau darllen a chefnogi mentrau ysgolion eraill.  

Mae Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt hefyd wedi cyflwyno rhodd o £500 i ni tuag at offer TGCh.  

 

 

 

 

Mae Busy Bees wedi trefnu Helfa Bwni Pasg i'r teulu cyfan ei 

mwynhau yn ystod y gwyliau. 

Mae taflenni mynediad ar gael gan Siopau Papurau Newydd Conti ac yna 

gallwch wneud eich ffordd i'r Groe i weld a allwch ddod o hyd i enwau 

cynifer o fynnies â phosibl. 

 Gweler eu tudalen Facebook am ragor o fanylion. 

 

Roedd y plant wrth eu bodd gyda'u Medalau Cyfnod Clo, a 

dosbarthodd Mrs Davies Ddydd Gwener diwethaf. Roedd yn 

wych gweld y plant yn eu gwisgo gyda balchder wrth iddynt 

adael yr ysgol ar ddiwedd y dydd.  
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Gwelyau Blodau Newydd ar gyfer Gardd ALSC  
 

Rydym wedi bod yn lwcus iawn i dderbyn grant gan y Lleng Brydeinig i wella gardd ein hysgol. 

Cyflwynodd Gary o PTP y pren ac yna gwnaeth Brett a Chris eu gwneud yn garedig iawn. Diolch i 

bawb! 
 

Mae'r compost wedi'i archebu ac yna byddwn yn barod i ddechrau plannu! Allwn ni ddim aros i dyfu 

llawer o wahanol ffrwythau a llysiau a blodau i helpu gyda pheillio. 
 

Gwyliwch y gofod hwn! 

 

 
 

 

Fel rhan o'n gwaith e-ddiogelwch parhaus, gwahoddwyd pob plentyn i gymryd rhan mewn 

cystadleuaeth i hyrwyddo defnydd mwy diogel o'r rhyngrwyd. Roedd rhai cofnodion hyfryd a oedd 

yn anodd dewis ohonynt! 
 

Dyma’r enillwyr– 
 

Llyn y Fan - Emma 

Irfon – Harper-Lee  

Llyn Tegid - Florence 

Gwy – Kathryn 

Cadair Idris - Phoebe B 

Elan – Evan 

Tryfan - Oscar 

Pen y Fan – Martha 

 

 

 

Potiau a Sosbenni ar gyfer y Cyfnod Sylfaen - os oes unrhyw un ohonoch yn cael gwanwyn glân 

a dad-annibendod dros y gwyliau a bod gennych unrhyw botiau dros ben, sosbennau, platiau/llestri 

plastig, cyllyll a ffyrc y gallai dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen eu defnyddio yn eu cegin mwd, a 

wnewch chi eu gollwng yn yr ysgol ar ôl y gwyliau.  
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Byddem hefyd yn gwerthfawrogi rhoddion o sanau, teits, a throwsus pan fydd y 'damweiniau' 

hynny'n digwydd. Os ydy’ch plenty wedi dod adref mewn dillad sbâr, dychwelwch nhw pan allwch 

chi.  

 

Dymunwn Basg Hapus iawn i chi gyd.  

  
 

G. Cornelius 

Prifathro 

 

 


