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Dydd Gwener Rhagfyr 17eg 2021 

Diwedd Tymor a Threfniadau ar gyfer Ionawr 
 
Annwyl Rieni / Warchodwyr, 
 
Yn dilyn cyhoeddiadau a llythyrau'r wasg gan Gyngor Sir Powys, gallaf gadarnhau y byddwn ar agor fel arfer yr 
wythnos nesaf ac yn torri ar gyfer y Nadolig ddydd Mercher22  Rhagfyr. Hoffem i blant wisgo gwisg ysgol ar 
ddydd Llun a dydd Mawrth ond  gwisgwch eu gwisgoedd Nadolig ddydd Mercher. Gall plant hefyd ddod â 
danteithion ar ddiwrnod olaf y tymor (dim cnau serch hynny, os gwelwch yn dda). 
 
Byddwn yn defnyddio'r diwrnod hms ar4  Ionawr fel y bwriadwyd yn flaenorol,  i baratoi ar gyfer  cyflwyno'r  
Cwricwlwm newydd i Gymru sy'n cael ei gyflwyno fis Medi nesaf. Bydd dyddiau ychwanegol 5ed  a 6Ionawr yn 
cael eu defnyddio i gynllunio a pharatoi ar gyfer Tymor y Gwanwyn. Byddwn yn defnyddio'r amser i  asesu 
lefelau staffio,  adolygu ein cynlluniau gweithredol Covid a diweddaru ein hasesiadau risg. Yn sicr, rydym yn 
gobeithio cael pob  plentyn yn ôl yn yr ysgol a dysgu gyda'u staff addysgu ym mis Ionawr, ond rhaid  inni fod yn 
barod i ddarparu dysgu cyfunol i rai dysgwyr o leiaf os yw Covid yn effeithio'n wael ar  ddosbarthiadau yn 
ystod mis Ionawr a mis Chwefror. 
 
Ddydd Gwener7  Ionawr byddwn yn darparu dysgu cyfunol i bob plentyn. Bydd adeilad yr ysgol yn agored i 
blant gweithwyr allweddol. Edrychwch ar y canllawiau drwy'r ddolen isod i weld a yw eich plentyn yn gymwys 
a bod ei angen arnoch i fynychu'r ysgol. 
Adnabod plant gweithwyr hanfodol: canllawiau | GOV. CYMRU 
Darperir prydau ysgol, a bydd cludiant i'r ysgol yn gweithredu fel arfer ar7  Ionawr. 
 
Ein nod yw cadw nifer y bobl yn yr adeilad cyn lleied â phosibl a gofyn i rieni ein cynorthwyo drwy gadw plant 
gartref os yn bosibl. Byddai'n ein helpu'n aruthrol i gynllunio staffio ar gyfer7  Ionawr pe gallai rhieni roi 

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt 

mailto:office@builth.powys.sch.uk
http://www.builth.powys.sch.uk/
https://gov.wales/identifying-children-critical-workers-guidance
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gwybod i ni erbyn dydd Mercher 22 Rhagfyr – os yn bosibl – os ydych yn disgwyl y bydd angen i chi anfon eich 
plentyn i'r ysgol. Bydd e-byst i'r swyddfa ar ôl y dyddiad hwn hefyd yn cael eu gwerthfawrogi os nad ydych yn 
gwybod eto beth fydd eich trefniadau gwaith yn ystod wythnos gyntaf mis Ionawr. 
 
Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am drefniadau gweithredol cyn gynted ag y gallwn, ond gallaf    
ddweud wrthych yn awr na fydd Clwb Brecwast a Gwenyn Prysur ar  agor tan ddydd Llun 10Ionawr ar y 
cynharaf pan fyddwn yn disgwyl i'r ysgol fod ar agor yn llawn unwaith eto.   
 
Er gwaethaf yr ymyriadau mynych a achoswyd gan Covid ac afiechydon eraill y tymor hwn, rwy'n siŵr ein bod i 
gyd wrth ein bodd bod y plant wedi gallu mynychu'r ysgol bob dydd, chwarae gyda ffrindiau a gwneud 
cynnydd cyson yn eu dysgu unwaith eto. Mae'n rhwystredig iawn – a dweud y lleiaf – y gallem fod yn wynebu 
aflonyddwch pellach yn 2022. Rwy'n siŵr ein bod i gyd yn gobeithio na ddaw i hynny. 
 
Ar ran yr holl staff a llywodraethwyr, hoffwn ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a'r negeseuon 
gwerthfawrogiad caredig niferus a gawn yn aml,  ac  sy'n golygu llawer iawn i ni. Dymunwn Nadolig Llawen i 
chi i gyd a'n dymuniadau gorau ar gyfer 2022! 
 
Cofion cynnes, 
 
G. Cornelius 

 

 
 
 

 

 

 

 


