NEGES GAN Y CADEIRYDD
Estynnwn groeso mawr i chi wrth gyflwyno Adroddiad Blynyddol Ysgol
Gymraeg Bro Teyrnon ac rydym yn sicr y byddwch yn mwynhau darllen am
waith a bywyd yr ysgol ac yn ymfalchïo yn ein plant, cymuned ac ysgol. Yn
2018-19 bu ffarwel emosiynol gyda Blwyddyn 6 sef ein disgyblion cyntaf ac
rydym yn dymuno'n dda iddynt
yng ngham nesaf eu haddysg yn
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed.
Cafwyd ein llun cyntaf o’r ysgol
gyfan ar y yn haf 2019 ac mae’n
llun i’w drysori. Rhaid diolch i’n
Pennaeth ac aelodau staff Ysgol
Gymraeg Bro Teyrnon am annog
ein plant i ddatblygu a ffynnu trwy
ddarparu amgylchedd diogel,
hapus a phrofiadau diddorol
iddynt.
“Mae 94% o blant yn hoff iawn
o’u hysgol ac mae 99% yn credu
bod athrawon ac oedolion eraill
yn yr ysgol yn eu helpu i ddygsu’n
dda ac yn gwneud cynnydd da.”
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Yn haf 2018 ffarweliom a phlant
ac aelodau staff Ysgol Gyfun
Gwent Is Coed wrth iddynt symud i’w safle ac adeilad newydd. Ar ôl cyfnod
llwyddiannus o rannu’r safle a phrofiadau gyda nhw, dymunwn yn dda
iddynt yn eu cartref newydd. Diolchwn i’r Pennaeth Ms Rhian Dafydd ac
aelodau’r staff am barhau i gyd-weithio’n effeithiol gyda ni wrth i’r ysgol
dyfu. Diolchwn i’r Llywodraeth Leol am gyd-lynu’r gwaith angenrheidiol i
ddatblygu’r safle ar eu cyfer.
Mai aelodau’r Ffrindiau yn parhau i weithio’n ddiflino i drefnu
gweithgareddau a digwyddiadau cyffrocus, llawn hwyl sydd nid yn unig yn
help i greu cymuned glos yn yr ysgol ond hefyd yn help i godi arian
angenrheidiol ar gyfer adnoddau, gwibdeithiau a chlybiau allgyrsiol. Mae
ein plant felly yn derbyn profiadau dysgu llawer cyfoethocach o’r herwydd.
Diolch i’r aelodau am eu hymroddiad a diolch i chi rieni, ffrindiau a
theuluoedd am gefnogi’r digwyddiadau.
Hoffwn ddiolch hefyd i bob aelod o’r Corff Llywodraethol am roi eu hamser
a’u cefnogaeth i ddatblygiad yr ysgol. Braint yw cael bod yn Gadeirydd
Corff llywodraethol ysgol ble mae aelodau staff, Llywodraethwr, rhieni/
gwarchodwyr, aelodau teulu a ffrindiau yn cydweithio i gyfrannu at
lwyddiant a chynnydd yr ysgol. Diolch yn fawr i chi gyd.
“Mae Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn gymuned hapus iawn lle caiff pob
plentyn a’u teuluoedd eu croesawu, eu parchu a’u cefnogi.” Adroddiad
Estyn Medi 2015

Jen Pollock a Catrin Devonald

Mae’n bleser gennym gyflwyno Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethol Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon sy’n unol â gofynion Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol (Cymru). Ni fyddwn yn cynnal cyfarfod Blynyddol gyda Rhieni i drafod yr
adroddiad hwn Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen am lwyddiannau’r ysgol eleni eto. Mae croeso i chi gysylltu gyda Chadeirydd y corff llywodraethol os hoffech chi drafod rhywbeth yn benodol neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw agwedd o’r adroddiad.

CEFNOGI
CYMUNEDAU
Yn ystod y flwyddyn rydyn ni wedi bod yn cefnogi nifer o
elusennau. Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch ac fe
ddaeth y Parchedig Roderick i ddarllen stori diolchgarwch i’r
disgyblion yn ystod y gwasanaeth ysgol gyfan. Casglwyd 40 o
fagiau yn llawn bwyd ar gyfer Banc Bwyd Christchurch. Cynhaliwyd bore coffi Macmillan ar y 29ain o Fedi ac fe godwyd
£174.59 – Roedd aelodau o’r Cyngor Ysgol wrth eu bodd yn
paratoi posteri i hysbysu’r digwyddiad a gwerthu’r holl gacennau at achos da. Diolch i bawb am eich caredigrwydd i gefnogi
elusennau yn ystod y tymor. Daeth pawb i’r ysgol wedi gwisgo
fel eu harwyr ar y 17eg o Dachwedd i gefnogi elusen Plant
Mewn Angen ac fe gasglwyd £178.82. Ar Ddydd Gwener y
15fed o Fawrth fe ddaeth y plant i’r ysgol yn ei dillad nos i
gefnogi Diwrnod Comic Relief 2018. Casglwyd £139.00i
gefnogi’r elusen.
Cynhaliwyd Gwasanaeth Garolau’r Adran Iau ar Ddydd Mercher
y 19eg o Ragfyr yn Eglwys Efengylaidd Malpas Road. Roedd
prosiect Edengate yn gweithio law yn llaw gyda nifer o Eglwysi
lleol i ddarparu swper, gwely a brecwast i’r digartref dros yr 8
nos Sadwrn yn ystod y Gaeaf. Roedd yr Eglwys angen sanau,
llieiniau, sebon, brwsh dannedd, post dannedd neu gyfraniad
ariannol ar gyfer bwyd ar gyfer y prosiect a braf oedd cyflwyno
casgliad sylweddol i’r Eglwys. Hefyd mi aeth plant Blwyddyn
3,4,5 a 6 i ganu carolau yng Nghartref Gofal Aria a bu’n profiad
buddiol i’r plant a thrigolion.
Yn nhymor yr Hydref cafwyd ymweliad gan swyddogion yr Orsaf
Dân lleol a fu’n gweithio gyda phlant Blwyddyn 2 a 5 i drafod a
dysgu am ddiogelwch yn eu cartrefi. Bu hefyd nifer o gemau pêl
droed yn erbyn ysgolion lleol a hoffwn ddiolch i’r rhieni a staff

wiaeth ein cymuned ac i ddysgu am ein gilydd yn well. Daeth
rhiant sy’n siarad Affrican i siarad gyda phlant y dosbarth
Meithrin. Bu Blwyddyn 1 yn edrych ar deganau gwahanol ar
draws y byd ac yn lleol. Yn y dosbarth Derbyn daeth rhiant i
drafod bwydydd o’r Affrig / Caribî rydyn ni’n bwyta yma yng
Nghymru. Roedd plant Blwyddyn 2 yn trafod perthnasau cymeriad mewn llyfr sy’n byw ym Motswana – yr hyn sy’n debyg ac yn
wahanol. Roedd plant Blwyddyn 3 yn dathlu bywyd Paul Robson
a’u berthynas gyda glowyr Cymru a chyfeiriwyd at y sioe Hwn yw
fy Mrawd. Bu plant blwyddyn 4, 5 a 6 yn dysgu am y crefyddau
sy’n bodoli yng Nghymru a thrafodwyd y rhain gyda rhieni plant y
dosbarth.
Yn ystod Wythnos Gwrthfwlio bu disgyblion ar draws yr ysgol
gyfan yn cyfathrebu’n glir beth sy’n dderbyniol ac annerbyniol
am sut rydyn ni’n trin eraill. Nodwedd glir gan unigolion oedd
cyfathrebu sut i wneud y penderfyniadau cywir i ddangos parch.
Bu plant yr ysgol yn paratoi gwahoddiadau ar gyfer ein sesiwn
Cawl a Chân ac eleni estynnwyd gwahoddiad i grŵp Hŷn Brynglas a Brynbevan yn ogystal â grŵp Lleol sy’n cefnogi elusen
Dementia. Gwnaethpwyd casgliad ar ein diwrnod Cawl a Chân
er budd yr elusen a chodwyd £30.00
Bu mis Mawrth yn brysur ac ar y 15fed cydlynodd y plant
gweithgareddau Diwrnod Trwyn Coch. Fe wisgodd y plant dillad
gwely a chodwyd £139 at yr achos. Yna ar yr 21ain mi wnaeth yr
ysgol gyfan wisgo sanau gwahanol er mwyn dangos ein
cefnogaeth i Ddiwrnod Down Syndrom y Byd.
Cyngerdd Dathlu - Cynhaliwyd cyngerdd dathlu yn Eglwys Christchurch Center ar yr 20fed o Fehefin. Perfformiwyd cân yr ysgol
am y tro cyntaf. Cyfansoddwyd y gân gan Mr Rhodri Harries a’r
geiriau yn seiliedig ar gerdd roedd y plant wedi ysgrifennu gyda
bardd plant Cymru ac englyn yr Ysgol.

sy’n cefnogi a chynorthwyo er mwyn galluogi’r plant i ymarfer a
chystadlu. Hoffwn longyfarch timau pêl rwyd yr ysgol ar eu
llwyddiannau yn nhwrnamaint Pêl rwyd Gwent mis Ebrill. Roedd
Tîm Coch yr ysgol yn drydydd yng Ngwent.
Mi dderbyniodd yr ysgol Gam 4 y cynllun Ysgolion Iach ac fel
rhan o’r gwaith bu’r Cyngor Ysgol yn brysur yn cydlynu a threfnu
sesiynau Ionawr Iachus ar gyfer pob dosbarth. Cafwyd Wythnos
Amlddiwylliannol lle bu disgyblion yn medru sôn am yr amrywiaeth o grefyddau, ieithoedd a diwylliannau sy’n bodoli o fewn
ein dinas a’n gwlad. Roedd hyn yn gyfle gwych i ddathlu amry-

Hoffwn ddiolch i chi am ein cefnogi ni fel ysgol ac o ganlyniad
codwyd cyfanswm o £187.87 i goffrau’r Cronfa ysgol. Casglwyd
yr arian drwy gefnogi y Cynllun Rags to Riches £96.50, £78.70
and £79.10 (£254.30) a £65.53 o Tesco School Uniform.

CWRICWLWM
Yn ystod ein Wythnos Amlddiwylliannol (22 - 25 /10/18) ein ffocws
eleni oedd – “Dathlwn ein Cymuned” o’r Meithrin i flwyddyn 6. Roedd
pob dosbarth wedi gwahodd teuluoedd ein hysgol i ddathlu eu
hieithoedd, arferion diwylliannol, dathliadau crefyddol neu fwydydd
arbennig, diddordebau. Dathlu y Gymru gyfoes rydyn ni’n rhan ohoni.
Roedd ymwelwyr i’r ysgol yn cynnwys:
Daeth rhiant sy’n siarad African i ymweld gyda phlant y dosbarth
Meithrin. Bu Blwyddyn 1 yn edrych ar deganau gwahanol ar draws y
byd ac yn lleol. Yn y dosbarth Derbyn daeth rhiant i drafod bwydydd o’r
Affrig / Caribî rydyn ni’n bwyta yma yng Nghymru. Roedd plant Blwyddyn 3 yn dathlu bywyd Paul Robson a’u berthynas gyda glowyr Cymru a
chyfeiriwyd at y sioe Hwn yw fy Mrawd. Bu plant blwyddyn 4, 5 a 6 yn
dysgu am y crefyddau sy’n bodoli yng Nghymru a thrafodwyd rhain gyda
rhieni plant y dosbarth. Roedd plant Blwyddyn 2 yn trafod perthnasau
cymeriad mewn llyfr sy’n byw yn Botswana – yr hyn sy’n debyg ac yn
wahanol.
Cynhaliwyd Wythnos Iaith a Diwylliant - Wythnos Cymraeg Cŵl - o’r
4ydd i’r 8fed o Fawrth i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant.
I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2019 daeth y plant i’r ysgol wedi gwisgo fel un
o’u harwyr Cymreig.
Wythnos Herio Sterioteipio - 18-22/3/19 – Cafodd y disgyblion gyfle i
brofi tasgau sy’n herio rhagfarn. Cynhaliwyd gweithdai Dangos y Cerdyn
coch i Hiliaeth ar y 19eg o Fawrth 2019 gyda phlant Bl5 a 6.
Wythnos Gyrfaoedd 17-21/6/19
Yn ystod yr wythnos roedd holl staff yr ysgol wedi cydlynu ymweliadau
gan rieni sy’n gwneud amrywiaeth o swyddi. Cynhaliwyd cynhadledd ar
gyfer plant Blwyddyn 6 yn rhan o brosiect Clwstwr Ieithoedd
Rhyngwladol. O ganlyniad roedd Tim Penn wedi bod yn siarad gyda
phlant Blwyddyn 6 ac yna roedden nhw wedi cwblhau gweithdy creadigol ar gyfer murlun clwstwr yng Ngwent Is Coed. Daeth Dwynwen Barklam i drafod swyddi nyrsio gyda phlant yr Adran Iau a chasglu
gwybodaeth ar gyfer ymchwil am beth mae’r plant yn credu sy’n rhan
o’r swydd a pha nodweddion sy’n greiddiol i berson sydd am fod yn
nyrs.
Enghreifftiau eraill a gyflwynwyd i’n disgyblion yn ystod yr wythnos:
dynes sy’n blymar, dyn oedd yn glanhau, rhiant sy’n aros adre i edrych
ar ol eu blant ond hefyd yn athro, person amser cinio sy’n gallu dysgu

almaeneg, anathetydd, dyn sydd wedi teithio’r byd gyda’r lluoedd arfog.
Fel y gwelwch roedden ni wedi manteisio ar gyfleoedd i herio rhagfarn.
Cynhadledd Ysbrydoli’r Dyhead
13/2/19 - Roedden ni’n ffodus iawn bod disgyblion Blwyddyn 6 wedi
derbyn gwahoddiad i ymuno â Chlwstwr Ysgol Uwchradd Casnewydd ar
gyfer eu Cynhadledd Ysbrydoli’r Dyhead. Roeddent yn ffodus iawn i
fynychu amrywiaeth o weithdai a gwrando ar nifer o siaradwyr gwadd
ysbrydoledig.
Prosiect Routes for Learning (Ieithoedd Rhyngwladol)
Ar y 5ed o Fehefin mynychodd Sarah Olesko a 5 disgybl (Llysgenhadon
Ieithoedd) gynhadledd i ddatblygu syniadau am sut i ddatblygu ieithoed
rhyngwladol o fewn yr ysgol. Fe fydd Ieithoedd Rhyngwladol yn cael eu
datblygu yn rhan o Gynllun Datblygu’r Ysgol yn ystod y flwyddyn nesaf
(2019-2020).
Prosiectau’n cyfuno gwaith meysydd dysgu a phrofiad
Bu plant blwyddyn 3 yn gweithio ar brosiect am Kyffin Williams a chynhaliwyd perfformiad ar gyfer ein rhanddeiliaid ar brynhawn Iau y 22ain
o Dachwedd. Croesawyd y rhieni i arsylwi gwaith Celf y disgyblion tra’n
mwynhau lluniaeth ysgafn. Profiadau’n cyfoethogi addysg ein disgyblion sy’n elfen hanfodol o’r hyn rydyn ni’n datblygu i baratoi ar gyfer y
Cwricwlwm sy’n deillio o adroddiad Dyfodol Llwyddianus.
Carnifal dathlu – Haf 2019
Trefnwyd y Carnifal hwn i ddathlu ein cynefin - eincartref ar ein safle
parhaol. Pan symudon ni ar y safle nid oedd yn amserol i ni gynnal
dathliad o’r math oherwydd roedd angen i ni fod yn sensitif tuag at y
gymuned oherwydd caewyd yr ysgol Saesneg oedd ar y safle. Ta beth
roedd hi nawr yn amser i ni ddathlu!
Thema’r Carnifal oedd “Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant, Un yw
gwreiddiau, A’r llall yw adenydd”
sy’n atgyfnerthu ein arwyddair Ysgol i Esgor Gobeithion.
Trafodwyd gyda phlant yr ysgol gyfan thema’r carnifal ac roedd plant
Blwyddyn 6 wedi bod yn helpu i gynllunio beth fydd pob adran o’r garnifal yn cynrychioli gan gynnwys syniadau ar gyfer y gwisgoedd. Yn
ystod yr wythnosau cyn y Carnifal bu pob dosbarth wrthi’n gwneud eu
gwisgoedd / penwisgoedd / mygydau ac ati. Gosodwyd tasg gwaith
cratref i greu offeryn (drwm neu maraca – angen bod yn ysgfan i gario)
a chynhaliwyd gweithdy cerddoriaeth i greu patrwm rhythmig ar gyfer

PERFORMIAD PLANT
YN GLAN YR AFON

eu dosbarth. Bu rhieni yn yr ysgol ar y 10/7/19 yn helpu gyda chreu y
gwisgoedd / penwisgoedd.

11+ 12/9/18 Mynychodd Suzanne Harris hyfforddiant Ysgolion Theatr
Iolo

Ar y 12/7/19 roedd Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yn cychwyn yr orymdaith
o’r ysgol ac yn cerdded I fyny Heol Brynglas am 2:00 ac roedd y
Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2 wedi ymuno ar Rhodfa Brynglas. Teithiodd
yr orymdaith i’r iard lle rodd adloniant yn eu disgwyl. roedd Martin Geraint yn perfformio yn y Carnifal o 2:00 tan 4:30. Bu Martin Geraint yn
yr ysgol yn y bore hefyd i ddarparu adloniant ar gyfer y plant bach
meithrin. Buont yn perfformio eu gorymdaith yn y bore ac roedd rhai
wedi dychwelyd gyda’r plant yn y prynhawn. Cynhaliwyd barbeciw yn y
prynhawn – roedd yn brynhawn o ddathlu a’r gymuned oll gyda’n gilydd
– cydlyniad cymunedol ar ei orau.

27/9/18 + 11/10/18 – Staff theatre Iolo wedi ymweld â’r ysgol i
gefnogi gyda’r gwaith cyfarwyddo neu unrhwy ymholiadau eraill oedd
gany staff4/10/18 – Plant Blwddyn 6 wedi cael cyfle i ymweld a theatr
Galn yr Afon – ymarfer rhan o’r sioe.

Prosiect Ysgolion Theatr Iolo - Kasper
the Wild - Tymor yr Hydref 2018
Roedd yn ddechreuad cyffrous i ddisgyblion Blwyddyn 6 gan fod yr
ysgol wedi bod yn llwyddianus yn ei chais i fod yn rhan o brosiect oedd
yn bartneriaeth rhwng Theatr Glan yr Afon a Theatr Iolo.
Roedd holl ddisgyblion Blwyddyn 6 yn aelodau o gast y ddrama Kaspar
the Wild a oedd wedi ei datblygu gan Theatr Iolo ac yn cael ei hymarfer
yn yr ysgol fel rhan o gynllun Playhouse Cymru. Bu blwyddyn 6 yn
perfformio ar y prif lwyfan o flaen cynulleidfa yn y Riverfront,
Casnewydd ar yr 6ed o dachwedd am 7yp ynghyd â thair ysgol leol arall
oedd yn cymeryd rhan yn y raglen fawreddog hon ledled Prydain.
Mae Theatr Iolo yn un o brif gwmnïau'r DU sy'n creu theatr i blant a
phobl ifanc ac roeddent wedi ymuno â chanolfan Glan yr Afon yng
Nghasnewydd i weithio gydag ysgolion yn Ne Cymru ar y prosiect gwych
hwn sydd wedi bod mor llwyddiannus yn Lloegr ers dros 15 mlynedd.
Wrth dreialu'r cynllun yng Nghasnewydd, bydd Playhouse Cymru yn
dathlu gwaith ysgolion cynradd lleol drwy berfformio gwaith gwych gan
awduron gwych ar brif lwyfan eu canolfan leol.
Cydweithrediad unigryw rhwng Birmingham Rep, Theatre Royal Plymouth ac York Theatre Royal yw Playhouse sy'n rhoi cyfle i ysgolion
berfformio dramâu newydd a ysgrifennwyd gan rai o ddramodwyr gorau
Prydain yn arbennig ar eu cyfer. Am y tro cyntaf, cyflwynwyd Playhouse
yng Nghymru ac o fewn cyfnod o ychydig fisoedd, roedd y cynllun yn
rhoi hyfforddiant proffesiynol i athrawon gan edrych ar gyfarwyddo ac
agweddau technegol a mwy ymarferol ar lwyfannu megis dylunio goleuo a sain.

Roeddem i gyd yn llawn blachder o gyflawniad Ysgol Gymraeg Bro
Teyrnon wrth iddynt berfformio Kasper the Wild ar y 6/11/18 a braf
oedd gweld cymaint o rieni / gwarchodwyr a ffrinidiau yn y gynulleidfa i
fwynhau’r perfformiad arbennig hwn a chefnogi’r plant a oedd yn
perfformio dramâu hynod wych mewn lleoliad proffesiynol.
Prosiect Ysgolion Arloesol Creadigol 2018-2019
Mynychodd Sarah Oleszko (11+ 12/9/18) a Ffion Persse (14+
15/9/18) hyfforddiant Ysgolion Arloesol Creadigol – datblygu’r gwaith
yn ein hysgol ni.
Bu Michael Harvey yn cyfarfod â Miss Sian Evans a Mrs JonesCampbell i drafod blaenoriaethau’r porsiect ar gyfer yr ail flwyddyn.
Apwyntiwyd Rhodri Harris ac Aron Evans gan y ddisgyblion i weithio
gyda’r plant i ddatblygu’r sgiliau uchod. Ein grŵp targed oedd disgyblion Blwyddyn 2 gan roi ffocws ar sgiliau llafaredd ac hefyd datblygu
sgiliau cymhwysedd digidol – animeiddio. Datblygwyd sgiliau amineidio
disgyblion adran Iau’r ysgol gan roi cyfle iddynt weithio gyda’r animeiddiwr ac yna lledu’r sgiliau gyda’i cyfoedion nôl yn y dosbarthiadau.
Cafod y staff cyfnod dysgu professinol gyda’r animeiddiwr ar sut I greu
ffilmiau ac ar waith animeidddio.
Cynhaliwyd arddangosfa yn Theatr Glan yr Afon am bythefnos i ddathlu
creadigrwydd ein disgyblion – cyfuniad o waith Prosiect Ysgolion Arloesol Creadigol Cyngor y Celfyddydau Blwyddyn 1 a 2, gwaith serameg a
gwaith Clwb Celf yr ysgol. Cafodd gwaith y prosiect llythrennedd ac
animeiddio ei arddangos yn rhan o’r arddangosfa. Braf oedd cael
cymuned yr ysgol yn rhan o’r dathliad yn y theatr ac I brofi effaith y
prosiect ar ddatblygiad ieithyddol a llythrennedd ein disgyblion. Llongyfarchiadau i bawb!
Gwasanaeth Dosbarth
Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd Gwasanaeth Dosbarth yn seliedig ar
waith y dosbarth a gwahoddwyd Rheini a Gwarchodwyr i ymuno ar bob
achlysur.

Gwasanaeth Dosbarth Rhianon 5/4/19 – Cyflwyniad ar ei gwaith thema gofod a stori beth nesaf?
Gwasanaeth Dosbarth Pwyll 24/5/19 – Cyflwyniad ar ei thema Fferm
Gwasanaeth Dosbarth Olwen 3/5/19 – Gwaith Iddewiaeth a dathlu ein
Cymreictod
Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon 28/6/19 – Cyflwyniad ar ei gwaith Thema gofod a Thrychfilod
Gwasanaeth Dosbarth Culhwch 5/7/19 – Dathliad o’i gwaith Cows on
Tour a chyfuno gwiath prosiect cyfnod Oes Fictoria.
Diolch eto i’r Ffrindiau am baratoi paned ar ddiwedd pob un o’r
Gwasanaethau.
Gwasanaeth Dosbarth Ffarwelio Blwyddyn 6
Cynhaliwyd Gwasanaeth ffarwelio Blwyddyn 6 ar y 12fed o Orffennaf diwrnod emosiynol yn llawn o atgofion melys. Cyflwynwyd rhodd i bob
disgybl i’w cefnogi ar ei taith yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn ogystal a
hunan - bortread ar gyfer pob unigloyn gan blant y dosbarth Derbyn.
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Yn ystod mis Chwefror roedd pob plentyn yn cwblhau tasgau i hyrwyddo
defnydd diogel o’r Rhyngrwyd.
Sgiliau Fframwaith Gymhwysedd Digidol
O ganlyniad bod Steffan Edwards wedi mynychu cwrs Technoteach
Computer Science mae’n parhau i gynnal sesiynau gydag athrawon
penodol i’w cefnogi gydag agweddau o’r FfGD. Staff yn cydweithio’n
effeithiol gyda’i gilydd i ehangu’r cyfleoedd ar gyfer ein disgyblion, effaith gadarnhaol ar ein darpariaeth yn dilyn buddsoddiad mewn
hyfforddiant Dysgu Proffesiynol.

athrawon yn ysgrifennu cyhoeddiadau i’r rhieni / gwarchodwyr a’r dysgwyr.
Cystadleuaeth Cows on Tour Competition
Bu dosbarth Culhwch yn cynrychioli’r ysgol mewn cystadleuaeth
‘Wooden Cow – Grow Your Own’ cefnogwyd gan Cows On Tour. Roedd y
gystadleuaeth yn cefnogi’r elusennau Royal Agricultural Benevolent
Instituation (R.A.B.I.) a’r DPJ Foundation sy’n codi arian ar gyfer ffermwyr Cymreig sy’n sâl, wedi cael anafiadau wrth weithio neu’n drist ac
isel eu hysbryd.
Roedd yr ysgol wedi derbyn fuwch pren wrth Cows On Tour (mae’r llun
o’r fuwch wedi cael ei atodi) gan fod un o’n teuluoedd sy’n byw ar fferm
wedi noddi’r elusen. Tasg y plant oedd addurno’r fuwch. Gofynnwyd
inni gysylltu’r fuwch â bwyd a ffermio, ond hefyd i feddwl tu allan i’r
bocs. Dros gwyliau’r Pasg bu’r plant Adran Iau yn trafod a datblygu
syniadau ar gyfer addurno’r fuwch er mwyn ein bod yn gallu trafod gyda
gweddill y dosbarth. Roedd y plant eisiau’r fuwch i godi calon ffermwyr
dros y wlad. Ystyrwiyd:

·

Beth sy’n gwneud pobl yn hapus?

·

Beth am gyflythrennu? E.e. hufen hapus/llaeth llawen/ffrindiau
ffyddlon.

·

Beth yw enw da ar gyfer y fuwch?

Addurnwyd y fuwch yn ddwy-ieithog a chrewyd bwrdd yn arddangos ein
syniadau a llun o’r fuwch orffendig. Cyflwynwyd ein prosiect yn y Ffair
Wanwyn ar faes sioe amaethyddol yn Llanelwedd. Gwobrwywyd yr ysgol
yn y 3edd safle allan o 39 o ysgolion. Llongyfarchaidau Blwyddyn 3 a
Miss Raymond.
Ymateb i Holiaduron Rhieni – Wedi i ni ddadansoddi holiaduron rhieni
Haf 2018 roedden ni wedi ymateb i’r galw bod angen cyfathrebu mwy
am y sgiliau fe fydd y plant yn datblygu yn yr ysgol o wythnos i wythnos.
O ganlyniad yn wythnosol roedd yr athrawon yn rhannu’r sgiliau mae’r
plant yn ffocysu ar yn ystod yr wythnos ar Google Classroom. Gwnaethpwyd defnydd o gyfrif trydar yr ysgol (@broteyrnon) ar gyfer newyddion a gweithgareddau ysgol gyfan, ond ni pharhawyd gyda Schoop. Hysbysebwyd ein rhanddeiliaid am ddigwyddiadau, gwybodaeth cyffredinol
ar wefan yr ysgol ( http://www.ygbt.co.uk) a Google Classroom ar gyfer
dosbarthiadau unigol.
Parhawyd i ddathlu a dangos yr hyn mae’r plant yn gwneud yn ystod eu
diwrnod yn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ar dudalen dosbarth Google
Classroom Ar Google Classroom bu’r dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen
(Pryderi, Pwyll, Rhiannon a Teyrnon) yn rhannu lluniau o waith a
gweithgareddau mae’r dysgwyr wedi gwneud yn ystod yr wythnos.
Roedd y dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen hefyd yn rhoi pwyntiau Dojo i’r
dysgwyr, byddai’r dysgwyr yn derbyn cyfanswm eu pwyntiau pob dydd
Gwener. Roedd athrawon dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 (Culhwch,
Olwen a Branwen) yn gosod tasgau i’r dysgwyr i wneud yn yr ysgol ac fel
gwaith cartref. Yn ogystal â gwneud tasgau a dangos gwaith roedd yr

Prosiect Clwstwr – Cracio’r Cod – Bu Mr Steffan Edwards-Ramos a
Miss Sioned Raymond yn arwain datblygiad y prosiect Cracio Côd ar
ran y clwstwr. Mynychodd Mr Edwards gyfarfod cychwynol y prosiect ar
ran y clwstwr ar 5/10/18. Ar y 9fed o Orffennaf mynychodd Sioned
Raymond a 4 disgybl o’r clwb codio gystadleuaeth rhaglenni gan
ddenyddio lego we do’s.
Cyflwynodd Mrs Harris brosiect Lego League i Ysgol Gymraeg Ifor Hael
ac hyfforddi’r staff i ddefnyddio’r adnoddau rhaglenni a’r robot.
Yn ystod y flwyddyn darparwyd hyfforddiant ar gyfer y staff ar agweddau gwahanol o’r Fframwaith Gymhwysedd Digidol yn ymwneud a chodio.
Arweinwyr Digidol
Mae’r Arweinwyr Digidol yn parhau i gefnogi disgyblion o’r Dosbarthiadau Derbyn i flwyddyn 6. Cynlluniau a Gwaith Plant yn amlygu ein bod
yn gwneud cynnydd da i ddatblygu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn
rhan o’r profiadau dysgu yn yr ysgol. Cynhaliwyd sesiynau rhaglenni
effeithiol iawn gan ddefnyddio’r rhaglen Scratch.
Cydlynydd Cymhwysedd Digidol - Steffan Edwards a Miss Sioned Ray-

mond yn parhau i rannu syniadau pellach gyda staff mewn Cyfarfod
Staff ar ôl mynychu sesiynau hyfforddiant allanol ac fe fydd hyn yn parhau ar ein Cynllun Datblygu Ysgol am y 2 flynedd nesaf.
Grwp Strategol STEM
28/9/18 – Mynychodd Suzanne Harris Gynhadledd STEM gyda 4 o
ddisgyblion Blwddyn 6. Roedd y disgyblion yn cynnal gweithdai ar gyfer
PenaethiaId ac Arweinwyr ysgolion y GCA. Derbyniodd yr ysgol adborth
cadarnhaol iawn am eu cyfraniad.
Asesu a Monitro
Mynychodd Lona Jones-Campbell gyfarfodydd Llywodraeth Cymru fel
rhan o’r grwpiau oedd yn datblygu Cwricwlwm newydd I Gymru yn
ogytal a chyfarfodydd Panel Llywodraeth Cymru ar gyfer trafod y profion
ar eu ffurf newydd - profion addasiedig.
Datblygu Portffolios - Aethpwyd â llyfrau Blwyddyn 2 a 6 i'r sesiynau
cymedroli clwstwr ac felly cafodd yr ysgol adborth allanol / clwstwr ar
ein canlyniadau cymedroli mewnol. Mynychodd athrawon Blwyddyn 2 a
Blwyddyn 6 gyfarfodydd cymedroli clwstwr yn dilyn gweithdrefnau
cymedroli mewnol.
Yn ystod adolygiad mewnol a gynhaliwyd gan y GCA cwblhawyd sesiynau monitro llyfrau disgyblion, teithiau dysgu a sesiynau gwrando ar
ddysgwyr i wirio'r cylch monitro a'r gweithdrefnau a weithredir gan yr
ysgol. Yn ystod y flwyddyn defnyddiodd Cydlynwyr Meysydd Dysgu a
Phrofiad ddull newydd i gynnal sesiynau gwrando ar ddysgwyr trwy
gyfeirio at ddeunydd canllaw “Pecyn Cymorth Profiadau Disgyblion” a

Noah Cunningham
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
Thomas Williams a Elin Williams
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
Gwenllian Hancock (Y 3edd Wobr)
Daniel Mogford
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
Catrin Evans
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
Olivia Mogford (Y Wobr 1af)
Daniel Mogford
Lilly Baker
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
Evan Williams, Stanley Moores a Lara Mudge (Y Wobr 1af)
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
Faith Carlson, Evan Williams, Joel Persse (Yr 2il Wobr)
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
Evan Satchell, Elin Williams, Macie Gabbidon, Thomas Williams
Gwaith Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. (Unigol)
Efa Amphlett-Jones (Y Wobr 1af)
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (Unigol)
Thomas Williams (Y Wobr 1af)

brofodd yn ddull gwerth chweil a chreadigol i gasglu barn dysgwyr ar
draws yr ysgol. Yn ystod y flwyddyn roedd nifer o newidiadau staffio ac
ym mis Ionawr aeth yr UDR a chydlynwyr ati i greu dogfenni cyfeirnod i
gynnal cysondeb ar draws yr ysgol wrth i staff newydd ymuno gyda’r
ysgol.
Gweithredoedd o garedigwrydd i Gefnogi Eraill - Ar yr 20fed o Fawrth
2019 cynhaliwyd Diwrnod Hapusrwydd – Dosbarthwyd sticeri i’r plant
gan aelodau o’r Ffrindiau, rhannwyd nodau llyfr gan yr athrawon ac
roedd cyfle i’r disgyblion gyflwyno tocynnau hapusrwydd i’w ffrindiau.
Cynhaliwyd Diwrnod Down Syndrome ar y 21ain o Fawrth i godi proffil
Diwrnod Down Syndrome.
Eisteddfod Urdd Caerdydd a’r Fro 2019
Gwaith caled y clwb celf yn dwyn ffrwyth:
Newyddion da o lawenydd Mawr - Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd
Cyflwynwyd llawer o waith yn y cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd.
Hoffwn ddiolch i’r holl staff sydd wedi cydlynu’r Clwb Celf – Mrs Ironside, Mrs Lynda Jones a Mrs Sue Williams. cystadlaethau fel y nodir
isod ac roedd pawb oedd wedi cael y wobr gyntaf wedi mynd ymlaen i
gystadlu ar lefel Cenedlaethol
Rhanbarth Gwent
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)

Pyped Bl. 3 a 4 (Unigol)
Thomas Williams (Y Wobr 1af)
Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
Elin Williams, Rowan Pollock, Jaymie-Ann Moores (Y Wobr 1af)
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
Nicole Mudge, Elise Pollock (Y Wobr 1af)
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
Seren Whitfield, Evan Savery, Megahn Cording, Awen Rowlands (Y
Wobr 1af)
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp)

Safiya Islam, Gethin Rowlands, Tali O’Callaghan, Evan Williams (Y
Wobr 1af)
Cyhoeddwyd yn y canlyniadau cystadlaethau cenedlaethol bod 2
ddarn o waith yn mynd i’r arddangosfa Celf a Chrefft ar Faes yr Eisteddfod.
Gwaith Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y (Unigol)
Efa Amphlett-Jones (Yr 2il Wobr)
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp)
Safiya Islam, Gethin Rowlands, Tali O’Callaghan, Evan Williams (Y
3edd Wobr)
Llongyfarchiadau hefyd i’r canlynol am gynrychioli’r ysgol ar faes yr
Eisteddfod.

·

Daniel Mogford – Unawd Blwyddyn 5 a 6

·

Daniel Mogford – Unawd Alaw Werin 5 a 6

·

Cân Actol Blwyddyn 6 ac Iau (27 disgybl o’r ysgol)

Hoffwn longyfarch yr holl blant a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Urdd Caerdydd a’r Fro. Braf oedd gweld plant yr ysgol ym mwynhau cymdeithasu
a pherfformio trwy gyfrwng y Gymraeg. Balch iawn ohonynt i gyd Roedd
criw y gân actol yn ffodus iawn eu bod wedi cael y cylfe I berfformio ar
brif lwyfan yr Eisteddfod – sef llwyfan Theatr Donald Gordan yng

Nghanolfan y Mileniwm. Diolch i’r holl staff sydd wedi bod yn brysur
iawn yn eu hyfforddi. Diolch i Mr Rhodri Harries am ysgrifennu’r gân
actol ac i Mrs Sian Islam a Mrs Sarah Oleszko am eu hyfforddi mewn
partneriaeth gyda Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth) a Mr Rhodri
Harries. Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i Mr David Roberts
(Gofalwr) a Mrs Amanda Groombridge am greu’r props ar gyfer y gân
actol.

BWYD A FFITRWYDD/BLAS AM OES
(Hybu Bwyta a Byw yn Iach)

Prawf Beicio Diogel
Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Blwyddyn 6 am gymryd rhan yn y
Mae Cwmni Arlwyo Chartwells yn darparu prydau maethlon a chytbwys ar
prawf beicio diogel ar y 15 fed o Orffennaf 2019. Roedd llawer wedi pay safle. Mae bwyta ac yfed iach yn cael eu hybu a’i ddysu drwy’r Cwricsio’r prawf.
wlwm. Caiff y disgyblion rwydd hynt i yfed dŵr drwy gydol y diwrnod ysgol.
Cyngor Eco ac Ysgol
Sialens Ionawr Iachus yr Urdd 11/1/19 – Bu’r Cyngor ysgol yn brysur yn
Mae’r Cyngor Eco a’r Cyngor Ysgol wedi bod yn gweithio mewn partnericydlynu a threfnu sesiynau Ionawr Iachus ar gyfer pob dosbarth.
aeth gyda nifer o asiantaethau i ddatblygu agweddau sy’n gysylltiedig
Cwblhawyd holiadur gan y Cyngor Ysgol i gynnig adborth ar yr adnoddau
gyda lles, byw’n iach a datblygu safle’r ysgol. Aelodau’r Cyngor yn brysur
oedd wedi eu darparu gan yr Urdd i gefnogi ysgolion. Adnoddau’n bobyn edrych ar fonitro sbwriel ar y safle yn ogystala datblygiad yr ardaloedd
logaidd iawn!
tu allan. Maent hefyd wedi bod yn cydweithio gyda’r Cyngor Ysgol i leGwaith Caled y Clwb Pelrwyd a Peldroed yn Dwyn Ffrwyth - Newyddion da daenu darpariaeth ar yr iard i ddatblygu gweithgareddau corfforol.
o lawenydd Mawr
Chwarae Anturtus – Cwrs “Plant yn arwain cyfleoedd chwarae” –
Clwb peldroed—Bu’r tim peldroed yn chwarae yn nhwrnament ysgolion
Mynychodd criw o blant B 5 cwrs plant ar y 29/1/19 i’w hyfforddi i
Casnewydd ar yr 20fed o Fehefin ac roeddent yn ail yn y gyngrair.
arwain a datblygu chwaraeon / gemau. Roeddent wedi archebu adnodClwb Pelrwyd—Hoffem longyfarch Timau pêl rwyd yr ysgol ar eu
dau a pharatoi a chyflwyno cyflwyniad ar gyfer yr ysgol gyfan i egluro egllwyddiannau yn nhwrnamaint Pêl rwyd Newport Live Casnewydd. Tîm
wyddorion y cynllun.
Coch yr ysgol yw pencampwyr Casnewydd ac roedd Tîm Porffor yr ysgol
yn 4ydd. Roedd “Pencampwyr Casnewydd” wedi cynrychioli Casnewydd
Mae’r ysgol wedi cwblhau’r gwaith ar gyfer Cam 4 Ysgolion Iach yn y twrnament rhanbarthol ar yr 8 fed o Ebrill. Hoffwn fanteisio ar y cyfle amgylchedd a Lles ac fe’i gwobrwyd gyda Cham 4 Ysgolion Iach ym mis
i ddiolch i Mr Brindley & Mrs Julie Baker am noddi gwisg pelrwyd ar gyfer Rhagfyr 2018 yn dilyn ymweliad gan 3 swyddog Ysgolion Iach Awdurdod
yr ysgol.
Leol Casnewydd.
Diolch i’r holl rieni /ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon sy’n gwirfoddoli i Mae Plant Derbyn i flwyddyn 2 yn rhan o Gynllun Gwen ac yn brysur yn
gefnogi’r ddau glwb!
golchi ei dannedd yn ddyddiol.
Diwrnod Shwmae – Diolch i aelodau’r Cyngor am gydlynu gweithgareddau yn ystod y dydd. Braf oedd gweld y plant yn dysgu a chefnogi plant
lleiaf yr ysgol ac hefyd rydyn ni wedi tystio’r plant yn dysgu Cymraeg i
aelodau yn y gymuned. Da iawn yn wir.
Wythnos Iechyd a Ffitrwydd - 4 - 7/6/19 Hybu Ffitrwydd ac Hapusrwydd
Ein ffocws oedd hybu Ffitrwydd ac Hapusrwydd ac i greu cynnyrch ein
hunain ar gyfer ein “Marchnad Tyfu Gyda’n Gilydd” ynghyd a chodi proffil
cadw’n heini. Roedd pob dosbarth wedi cynnwys sgiliau llythrennedd a
rhifedd yn rhan o’r prosiect ac roedd nifer o rieni / ffrindiau’r Ysgol wedi
ein cefnogi gyda’r gwaith. Wel dyma wythnos brysur yn wir. Holl ddisgyblion wrth eu bodd yn cael cyfle i chwarae squash, tenis, pêl fasged –
ehangu eu profiadau o ffitrwydd.

Marchnad “Tyfu Gyda’n Gilydd” 28/6/19
Bu plant pob dosbarth yn brysur yn paratoi nwyddau i werthu yn y
farchnad.

·

Meithrin – Menyn

·

Derbyn – Bisgedi dominos

·

Blwyddyn 1 - Sleim

·

Blwyddyn 2 – Potyn a hedyn

·

Blwyddyn 3 – Pice ar y maen unigryw

·

Blwyddyn 4,5 a 6 – Bath Bombs

Roedd stondyn Siarter Iaith yno hefyd i hyrwyddo pawb i ddefnyddio’r
Gymraeg. Pawb yn gyffrous pan ddaeth Sbarc a Seren i ymuno yn yr
hwyl.Roedd pob stondyn wedi gwethu pob dim erbyn 2:45 – angen creu
mwy y flwyddyn nesaf. Braf oedd gweld y gymuned yn dod i gefnogi’r
plant. Digwyddiad arall sy’n parhau yn ein calendr blynyddol - crynhoi ein
hethos o bawb yn cydweithio er lles ein plant a’n cymuned.

-

-

-

–

-

PARTNERIAETHAU I GEFNOGI’R CWRICWLWM
Siarter Iaith
Mae gwaith y Siarter Iaith yn mynd yn ei flaen ac eleni bu Bydis Darllen
o Flwyddyn 6 yn cefnogi dysgwyr Cyfnod Sylfaen o’r Meithrin i Flwyddyn
2. Mae hyn wedi bod yn werthfawr o ran datblygu sgiliau iaith Gymraeg
a darllen y disgyblion ond hefyd er mwyn i’r plant adeiladu perthynas
dros yr oedrannau. Mae’r plant hyn hefyd yn fodelau da i’r plant
ieuengaf. Bu aelodau o’r Cyngor Ysgol yn gosod heriau siarter ar gyfer
teuluoedd yn ystod y flwyddyn ac yn eu hysbysu am ddigwyddiadau sy’n
cefnogi targedau’r siarter iaith.
Cefnogodd yr ysgol prosiect Corpus Cenedlaethol Cymraeg Cymru pan
wnaeth Dr Mair Rees ymweld i recordio plant Blwyddyn 2 a 5 i gasglu
tystiolaeth am dafodiaith ardaloedd yng Nghymru.
Parhawyd i gynnal cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn i gynllunio
datblygiad strategol gweithgareddau i hyrwyddo’r Gymraeg yn y ddinas.
Fel rhan o hwn fe gefnogodd yr ysgol y digwyddiadau Miri Meithrin er
mwyn hyrwyddo addysg ddwyieithog. Mae Cyngor Casnewydd wedi
datblygu prosiect rhigymau Cymraeg er mwyn hyrwyddo defnydd o’r
Iaith Gymraeg ymhob cartref. Ar y 11eg o Ebrill fe ddaeth y Cynghorydd
Giles i’r ysgol i lansio’r ffilmiau ar lein. Roedd plant yr ysgol a phlant
Cylch Meithrin Brynglas yn canu casgliad o rigymau gyda’i gilydd.

Ar y 7fed o Fawrth fel rhan o’n Heisteddfod ysgol perfformiwyd ystod o
ganeuon a cherddi ar hyd y bore gan blant y Meithrin i Flwyddyn 6 er
mwyn dathlu ein traddodiad o gynnal Eisteddfodau.

Sioeau
Ym mis Tachwedd cafodd plant Blwyddyn 6 cyfle arbennig i berfformio
‘Kasper’ yn Theatr Glan yr Afon – Roedd pob disgybl wedi cyflwyno
perfformiad pen i gamp ond mae yna effaith llawer mwy eang o
ganlyniad i’r prosiect hwn. Mae’r plant wedi trin a thrafod testunau
heriol oedd yn gysylltiedig gyda negeseuon y ddrama ac o ganlyniad
maent yn gweld effaith penderfyniadau eraill ar gymunedau. Cyfunwyd
eu profiadau yn rhan o waith y dosbarth ac roedd effaith cadarnhaol
hyn yn amlwg yn eu darnau ysgrifennu estynedig. Yn ogystal â hyn
cyflwynwyd dwy sioe gan fyfyrwyr Prifysgol De Cymru ac roedd y plant
yn trin a thrafod effaith penderfyniadau cymdeithas ar fywyd gwyllt a’r
amgylchedd a’r ail sioe yn sôn am effaith plastig ar ein planed.

Cafwyd Wythnos Cymraeg Cŵl dechrau mis Mawrth i ddathlu ein
Cymreictod a’n traddodiadau. Cafwyd gwledd o weithgareddau
gwahanol.

Bu Blwyddyn 1 a 2 yn ffodus iawn i weld sioe ‘Yr Ardd’ sef sioe deithiol
yn sbarduno’r addysgu ym mlwyddyn 1 a 2 i arwain ar thema’r Haf ar
drychfilod.

Gweithdy Trwydded Sgiliau Siarad Cymraeg - Trwydded Sgiliau 23/10/18 - Cyfarfod ar gyfer rhieni Derbyn am Wybodaeth Ffoneg –
Cynllun Tric a Chlic. Braf oedd gweld plant yr Adran Iau ac aelodau o’r
Cyngor Ysgol yn brysur yn cynnal gweithdai anffurfiol i gefnogi’r noson
Drwydded Sgiliau gan gyflwyno startegaethau / adnoddau i gefnogi
addysgu foneg yn ystod y noson. Hyderus i drafod gydag oedolion oedd
yn bresennol.

Cystadleuaeth Cows on Tour
Bu dosbarth Culhwch yn cynrychioli’r ysgol mewn cystadleuaeth
‘Wooden Cow – Grow Your Own’ cefnogwyd gan Cows On Tour. Roedd y
gystadleuaeth yn cefnogi’r elusennau Royal Agricultural Benevolent
Instituation (R.A.B.I.) a’r DPJ Foundation sy’n codi arian ar gyfer
ffermwyr Cymreig sy’n sâl, wedi cael anafiadau wrth weithio neu’n drist
ac isel eu hysbryd.

Bu’r cyngor Ysgol yn brysur yn cynllunio a threfnu gweithdy sgiliau Cymraeg ar gyfer ein rhieni ar y 5ed o Fawrth o 3:30 - 4:30. Roedd cyfle i
rieni a gwarchodwyr ddod i’r ysgol i ddysgu brawddegau syml yn y Gymraeg. Braf oedd gweld y Cyngor Ysgol yn brysur yn cynal gweithdai
anffurfiol o’r Trwydded Sgiliau Cymraeg yn ystod y Marchnad Tyfu
Gyda’n Gilydd. Hyderus i drafod gydag oedolion oedd wedi pico heibio.
Cafwyd nosweithiau llwyddiannus ac adborth cadarnhaol ar y taflenni
gwerthuso.

Prosiect Mosaic Llwybr St Paul – ail rhan y prosiect
Cafodd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ei dewis i fod yn rhan o brosiect
Llwybr St Paul. Roedd plant yr ysgol yn rhan o ymchwilio a chreu 1 o'r 6
mosaig sydd wedi cael eu creu ar gyfer Llwybr St Paul.

I ddathlu cerddoriaeth Gymreig (9/2/19) ar Ddydd Miwsig Cymru bu’r
plant yn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn eu dosbarthiadau ac yn
pleidleisio am eu hoff ganeuon.

Ymweliad penwythnos i Langrannog 5-7/10/18
Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 5 y cyfle i fynd ar ymweliad i Langrannog i
gymdeithasu a mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg gyda phlant yr ardal.
Diolch i staff yr ysgol am fynd gyda’r plant ar benwythnos. Adborth
cadarnhaol gan staff y safle am ymddygiad y plant.

Bu Gillian Lewis sef Rheolwr Prosiect - Adfywio, Buddsoddi a Thai
Cyngor Casnewydd a dau asiant creadigol i’r ysgol i grynhoi syniadau’r
disgyblion am fenywod llwyddianus yn hanes a phwysigrwydd grym.
Cynhaliwyd cyflwyniad ysgol gyfan ac yna fe fuont yn gweithio gyda
phlant Blwyddyn 4,5 a 6 i grynhoi eu syniadau am y pwnc. Syniadau a
ddefnyddiwyd ar gyfer creu’r mosaic.
Ar y 4ydd - 10fed o Fehefin 2019 bu plant Blwyddyn 4 a 5 yn creu’r
murlun mosaic. Mosaic pen i gamp a gofodd eu ddadorchuddio ym mis
Medi 2019 ar Rhodfa St Paul yng nganol dinas Casnewydd. Mosaic
sy’n olrhain hanes menywod enwog y ddinas. Doniau creadigol ein
plant yn rhan o dirlun y ddinas.
Carnifal Dathliad Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon
Mis Mehefin trefnwyd Carnifal i ddathlu ein cynefin sef ein cartref ar
ein safle parhaol. Trafodwyd gyda phlant yr ysgol gyfan thema’r carnifal
sef “Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant, Un yw gwreiddiau, A’r llall yw
adenydd” a bu plant Blwyddyn 6 yn helpu i gynllunio beth fydd pob
adran o’r carnifal yn cynrychioli gan gynnwys syniadau ar gyfer y
gwisgoedd. Roedd pob dosbarth wedi gwneud eu gwisgoedd /

penwisgoedd / mygydau ac offeryn a chynhaliwyd gweithdy
cerddoriaeth gan Mrs Jones-Campbell i ddangos sut mae modd plethu
patrymau rhythmig ar gyfer eu dosbarth. Ar Ddydd Gwener y 12/7/19
fe gychwynnodd Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yr orymdaith gydag adloniant
gan Martin Geraint ac yna barbeciw.
Arddangosfa Prosiect Ysgolion Arloesol Creadigol
Fe ddathlwyd cyflawniadau Cynllun Blwyddyn 2 Ysgolion Arloesol
Creadigol – 2018 -2019 – gan arddangos eu gwaith yn Oriel Theatr
Glan yr Afon o’r 29/6/19 – 11/7/19. Mi fu plant Blwyddyn 6 yn
cydweithio gyda Miss Evans a Mrs Field i greu cyflwyniad i ddathlu
prosiectau’r 2 flynedd a gyflwynwyd yn theatr Glan yr Afon. Teitl yr
arddangosfa yw “Creadigrwydd” lle mae trawstoriad o waith creadigol
wedi ei arddangos (ffilm animeiddio / gwaith celf - lliwiau siarcol a dwfr
liwiau / gwaith crochenwaith / collage / delweddau digidol).
Prosiect Hyrwyddo Tîm Pêldroed Merched Cymru Euros 2020
Prosiect ar y Cyd rhwng FAW a Llenyddiaeth Cymru oedd hon a bu plant
Blwyddyn 6 yn gwylio carfan merched Cymru yn hyfforddi ar y 3ydd o
Ebrill 2019. Fe gawsant gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi gyda
newyddiadurwyr. Ar y 11eg o Ebrill bu’r plant yn cydweithio gyda Bardd
Plant Cymru Casia William i ‘sgrifennu Cerdd i hyrwyddo presenoldeb
Tîm Pêl-droed Merched Cymru yn yr Euros 2020. Fe wnaeth y plant
chwarae rhan yn recordio’r ffilm ar y 17eg a darlledwyd ar draws
Cymru.
Gweithdai Gwyliau – Cynhaliwyd gweithdai hwyl i blant 5-11 oed ar y
safle am wythnos yn nhymor gwyliau’r Haf. Cyfle I’r plant siarad
Cymraeg, cymdeithasu a mwynhau.
Prosiect Routes for Learning (Ieithoedd Rhyngwladol)
Ar y 5ed o Fehefin mynychodd Sarah Olesko a 5 disgybl (Llysgenhadon
Ieithoedd) gynhadledd i ddatblygu syniadau am sut i ddatblygu
ieithoedd rhyngwladol o fewn yr ysgol.
Cefnogi ysgolion eraill
Tymor yr Hydref- Daeth Ysgolion eraill o’r GCA i ymweld i brofi gwaith y
Cyngor Ysgol. Gwnaeth y plant tywys yr ymwelwyr a chyflwyno
gwybodaeth am baratoi ar gyfer y Siarter Iaith.
Mi wnaeth Ysgol Gymraeg Ifor Hael cyfarfod gyda Mrs S Harris i ddysgu
sut i ddefnyddio’r offer rhaglenni gyda’r robot.
Prosiect Gwersi Ffidil ar gyfer Blwyddyn 2

sicrhau bod anghenion ein holl deuluoedd/dysgwyr yn cael eu hateb.
Cynhaliwyd gweithdy Sgiliau siarad Cymraeg ar y 5ed o Fawrth ar gyfer
Rhieni sesiwn gyda’r hwyr. Derbyniwyd adborth cadarnhaol iawn ar ein
ffurflenni gwerthuso.
Cynhaliwyd Noson Sillafu a chyflwyniad i raglen Nessy ar y 6ed o
Dachwedd 2018
Dewch a Mam a Dad i’r Ysgol
Ffocws y digwyddiad oedd arddangos gweithgareddau Llythrennedd,
Rhifedd a’r Fframwaith Gymhwysedd Digidol ar hyd yr ysgol. Roedd yna
bresenoldeb uchel i’r digwyddiad ac yn gyfle gwych i sgwrsio’n
anffurfiol i drin a thrafod dulliau addysgu o fewn yr ysgol.
Rhandiroedd
Clwb Garddio yn mynd o nerth i nerth. Bu'r rheini ac aelodau eraill o’r
gymuned yn cefnogi’r gwaith gyda’r clwb garddio a’r ardaloedd plannu
ar gyfer y plant Meithrin.
Addysg Ryw
Mae gwersi Addysg Ryw wedi cael ei cyflwyno yn llwyddiannus. Pob
blwyddyn yn cyflwyno rhannau o’r cynllun Addysg Ryw - Tyfu i Fyny.
Cynhaliwyd cyfarfod ar gyfer ein rhieni/gwarchodwyr ar y 27ain o
Dachwedd a darparwyd cyfres o wersi gyda’r plant yn dilyn y cyfarfod.
Derbyniwyd adborth cadarnahol gan y rhieni.
Gweithdy Animeiddio
Ar y 12fed o Fawrth roedd Blwyddyn 3 wedi cael cyfle i ddatblygu eu
sgiliau animeiddio mewn gweithdai o dan arweiniad swyddogion
Menter Casnewydd. Bu’r plant yn creu trac sain i gyd-fynd gyda ffilm.
Gweithgareddau Pontio gyda Ysgol Gyfun Gwent Is Coed
Bu hi’n flwyddyn brysur o ran gweithgareddau pontio gan gynnwys:

Parhaodd prosiect gwersi ffidil ar gyfer ein plant ac roeddynt wrth eu
bodd. Diwedd tymor yr haf cafwyd cyngerdd ar gyfer rhieni a
gwarchodwyr i rannu llwyddiant y prosiect cerddorol. Profiad creadigol
sy’n ennyn hyder yn ein plant.
Clwb Brecwast
Mae Clwb brecwast yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol ac mae nifer o
blant yn elwa o dderbyn brecwast cyn cychwyn diwrnod o ddysgu.
Hoffwn ddiolch i’r adran drafnidiaeth a’r contractwyr am eu
cydweithrediad a’u cefnogaeth.
Gweithdai Sgiliau ar gyfer Rhieni/Gwarchodwyr
Trwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n rhoi’r cyfle i rieni/gwarchodwyr i
fynychu gweithdai. Tymor yr Hydref i Dymor Y Gwanwyn – Cynhaliwyd
sesiynau unigryw ar gyfer rhieni penodol i’w galluogi i gefnogi eu plant
gyda sgiliau a dargedwyd. Mae hyn yn sicrhau ein bod mor hyblyg â
phosib yn ein hymdrechion i gefnogi teuluoedd. Nid yw pawb yn gallu
mynychu gweithdai yn ystod y dydd felly addaswyd y dull er mwyn
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Gwasanaeth Carolau ysgolion y clwstwr
Diwrnod Pontio a Sioe Gwenynen Gwent
Swyddogion Cyngor Ysgol yn cyfarfod gyda Swyddog Lles YGGIC
Diwrnod Mabolgampau Ysgol Gyfun Gwent Is Coed
Diwrnod o Wersi a chyfarfodydd rhieni Bl5 a 6.

YMWELWYR AC YMWELIADAU
Mae’r plant wedi bod yn ffodus iawn yn ystod 2018-19 i gael amrywiaeth helaeth o ymwelwyr ac ymweliadau.
Fel rhan o gynllun Sabothol bu Clare Marshall Reddy o ysgol Maindy yn
ymweld am 8 diwrnod ar hyd y flwyddyn academaidd.
Mynychodd Plant Blwyddyn 6 sioe Crucial Crew yn ogystal ȃ sioe Adenydd i Hedfan sy’n trafod nifer o faterion camddefnydd o gyffuriau. Mi
wnaethant hefyd mynychu digwyddiad Cynhadledd Ysbrydoli’r Dyhead.
Cafodd plant y Meithrin a Derbyn ymweliad gan swyddogion yr Orsaf
Dân lleol fel rhan o’u gwaith prosiect ac yn nhymor yr Hydref mi wnaethant weithio gyda phlant Blwyddyn 2 a 5 i drafod a dysgu am ddiogelwch yn eu cartrefi. Bu PC Thomas yn gweithio gyda phlant Blwyddyn 5
a 6 i sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol o declynnau a rhaglenni ar
ffonau symudol sy’n anaddas i blant oedran cynradd.
Cynhaliwyd gweithdai Dangos y Cerdyn coch i Hiliaeth ar y 19eg o
Fawrth gyda phlant Bl5 a 6.
Daeth sioe deithiol am ddiogelwch y ffordd ac roedd y plant yn medru
cyfathrebu sut i groesi’r ffordd yn ddiogel. Cafodd plant y Meithrin a
Derbyn sioe am Ddiogelwch ar y Ffordd. Cynhaliodd Network Rail
wasanaeth gyda Chyfnod Allweddol 2 i ddisgyblion allu trafod peryglon
chwarae ar gledrau trenau a nodweddion eraill.
Mynychodd criw o blant Blwyddyn 5 cwrs plant ar y 29/1/19 i’w
hyfforddi i arwain a datblygu chwaraeon/gemau. Fel rhan o Ysgolion
Iach fe wnaeth Plant Blwyddyn 5 mynychu hyfforddiant “Play Learners” i ddarparu cyfleoedd i ddatblygu ffitrwydd ein disgyblion.
Penderfynodd y plant ar yr enw ‘Swyddogion Ffrindiau Ffitrwydd’.
Cafwyd ymweliad gan Gwmni Ailgylchu ADA i gynnal gweithdai amrywiol
gyda phlant yr Adran Iau am effaith amgylcheddol plastig, prinder
tanwydd, ôl troed carbon, ail-gylchi, lleihau ac ail-ddefnyddio.

Roedd holl
ddisgyblion y
Cyfnod Sylfaen
wrth eu bodd yn
cael profiad o
fynychu gweithdy
tenis ac yn
ehangu profiadau o ffitrwydd.
Yn ystod Wythnos Iechyd a
Ffitrwydd cafodd
disgyblion hwyl
yn cael profiadau chwarae
squash, tenis,
pȇl fasged.
Lansiwyd ffilm
llyfrgell
Casnewydd i
hyrwyddo cynllun
darllen gwyliau’r Haf yn ein hysgol gan mai disgyblion ac aelodau eraill
o’r teulu oedd yn serennu yn y ffilm. Llongyfarchiadau Awen, Gethin,
Catrin a Mam.
Sioe Nadolig Cyfnod Sylfaen – Cerdyn Post – Aeth y plant a ni a’r daith
Nadoligaidd ond hefyd taith gerddorol gan gyflwyno rhai o enwogion
Cymru a stori’r geni. Roedd y gynulleidfa orlawn wedi eu plesio!
Hoffwn ddiolch i’r Ffrindiau am sicrhau bod pob plentyn yn ymweld â
Siôn Corn a derbyn anrheg Nadolig. Cynhyrchwyd DVD o’r achlysur eto
eleni i werthu i rieni i sicrhau bod yr atgofion arbennig ar gof a chadw
am flynyddoedd i ddod. Roedd y DVD yn cynnwys ffotograffau o’r plant
yn eu gwisgoedd. Hoffwn ddiolch i Andy Howells am ddod i’r ysgol i
recordio’r sioe'r diwrnod blaenorol a chefnogi gyda’r broses o olygu’r
ffilm.
Gwasanaeth Nadolig Cyfnod Allweddol 2 – Dechreuwyd yr oedfa gyda
chasgliad o waith y plant ers dechrau’r tymor. Cawsom flas o waith
Kyffin Williams a dehongliad o sioe Kasper . Adroddwyd stori’r Nadolig
gan blant Blwyddyn 6 yn ac yna cawsom ein tywys ar daith gerddorol
Nadoligaidd. Rydym yn ddyledus i’r Eglwys am eu haelioni a’u
cydweithrediad er mwyn ein galluogi i ddefnyddio'r cyfleusterau. Mawr
yw’r gwerthfawrogiad am eu cefnogaeth i ddarparu lluniaeth ysgafn ar
gyfer yr holl gynulleidfa ar ôl y gwasanaeth.

Cafodd Blwyddyn 4, 5, a 6 ymweliad llwyddiannus ag Amgueddfa Caerleon i ddysgu am fywyd yn oes Y Rhufeiniaid tra bu Dosbarth Derbyn i
Fferm Cefn Mabli a Blwyddyn 1 a 2 i’r Gwlypdiroedd. Aeth Blwyddyn 3
a 4 ar ymweliad i Eglwys a Synagog yng Nghaerdydd i ddysgu am
fannau addoli sy’n gysylltiedig gyda crefyddau gwahanol.
Cyflwynwyd dwy sioe gan fyfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi
Sant i ddisgyblion yr Adran Iau ar y 13/11/18 a’r ail ar y 19/11/18.
Roedd y plant yn trin a thrafod effaith penderfyniadau cymdeithas ar
fywyd gwyllt a’r amgylchedd a’r ail sioe yn sôn am effaith plastig ar ein
planed.
Mi wnaeth athro pres Cerddoriaeth Gwent cyflwyniad i’r ysgol gyfan yn
ystod gwasanaeth i gyflwyno'r offerynnau pres sydd ar gael i ddysgu.
Mis Ebrill daeth Councilor Jevens ar ymweliad i’r ysgol i gyflwyno
tystysgrif gan ein bod wedi dod yn gyntaf yn y gystadleuaeth ailgylchu'r
mwyaf o fatris

Casglwyd £1,142.83 i gronfa Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (£637.10
Tocynnau / £350.00 DVD o’r sioe / Arddangosfeydd Nadoligaidd
£118.00). Diolch yn fawr i’r holl staff am eu gwaith caled yn paratoi y
plant ac i’r plant am berfformio mor fendigedig.
Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi
Bu’r plant yn cystadlu yn eu llysoedd - Hafren / Wysg / Ebwy.
Perfformiwyd casgliad o ganeuon a cherddi gan bob dosbarth ar gyfer
ein rhieni a ffrindiau yn Neuadd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon - canu ac
adrodd swynol gan bawb. Hoffwn ddiolch i’r Ffrindiau am baratoi
barabrith a diodydd ar gyfer y gynulleidfa. Yn ogystal â’r cystadlaethau
perfformio, gwobrwyid y plant am eu gwaith Celf ac Ysgrifennu. Diolch
i’r staff i gyd am eu cefnogaeth yn paratoi’r plant.
Cystadleuaethau ailgylchu
Cyflwynwyd tystysgrif a gwobr i’r plant am ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth ailgylchu cardiau Nadolig ac yn gyntaf yn y gystadleuaeth
ailgylchu batris.

CROESAWI’R GYMUNED I FRO TEYRNON
Canu yng Nghartref Gofal Heol Brynglas ac Eglwys Heol Brynglas
Ar brynhawn Mercher y 19eg o Ragfyr aeth yr Ysgol i ganu casgliad o
ganeuon a chyflwynwyd casgliad o anrhegion i drigolion Cartref Gofal
Heol Brynglas ac I aelodau Eglwys Heol Brynglas. Derbyniodd yr ysgol
groeso twym galon yn y ddau leoliad ac fe ddaethant 'nôl efo anrhegion
di-ri i ddiolch i’r plant am eu cyfraniadau cerddorol. Mae gofalu a
meddwl am eraill yn cael effaith gadarnhaol ar ein lles ni. Ar ein taith i’r
lleoliadau fe fuodd y plant yn canu Dymunwn Nadolig Llawen i bawb
sy’n byw ar Heol Brynglas a Rhodfa Brynglas. Roedd carolau Cymreig
yn adleisio ar hyd y strydoedd Casnewydd.
Cawl a Chân
Ym mis Mawrth daeth Grŵp Hyn Brynglas a Bryn Bevan i ymuno â ni ar
gyfer achlysur “Cawl a Chan”. Roedd y prynhawn yn llwyddiant ysgubol
ac roedd pawb yn bresennol wedi cael profiad twym galon, gwneud
rhywbeth i gefnogi ein ffrindiau yn y gymuned. Hoffwn ddiolch i dri
aelod o’r Ffrindiau am gefnogi gyda’r gwaith o baratoi’r neuadd,
gweini’r pryd 3 cwrs ynghyd a sgwrsio gyda phawb oedd yn bresennol.
Gwerthfawrogwyd hefyd y gefnogaeth gan Chartwells a’u staff yn y
gegin am ddarparu cawl a bara ar gyfer yr achlysur. Yr uchafbwynt eto
eleni oedd ymweliad gan un dosbarth ar y tro trwy gydol y prynhawn i
roi adloniant i’r grwp ac i gloi’r achlysur cafwyd cyflwyniad o disw o
gennin pedr ar gyfer pob un o’r 10 oedolyn oedd yn bresennol.
*Cyflwynwyd y casgliad ariannol yn rhodd i Grŵp Demensia Lleol sy’n
cael ei drefnu gan un o gymdogion yr ysgol.

y dair Ysgol Gymraeg yn perfformio ar y cyd – un côr unedig. Pawb yn
rhan o hanes wrth i’r Ŵyl gyntaf cyfrwng Cymraeg gael ei chynnal yn y
ddinas – Da iawn Menter Casnewydd a phartneriaid eraill am gydweithio i wireddu’r sialens yma.
Partneriaeth Cefnogi Grŵp Lleol Dementia. Rydyn ni wedi cychwyn ar y
daith i sefydlu partneriaeth gyda Grŵp Lleol Dementia. Fe fydd disyblion yn arwain digwyddiadau i godi arwain i gefnogi’r elusen lleol. Mae
un o gymdogion yr ysgol yn cynnal gweithgareddau’n barod ac yn mynd
i weithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol. Hyn wedi magu agwedd bositif gyda’n cymdogion ac yn cefngoi trigolion y gymuned hefyd.
Diwrnod Agored- Ar y 28ain o Fedi cynhaliwyd diwrnod agored ar gyfer
darpar rhieni / gwarchodwyr. Daeth 14 ymwelydd ac fe gafwyd bore
cadarnhaol. Braf yw gweld bod rhai o’r ymwelwyr yn rhan o deulu Ysgol
Gymraeg Bro Teyrnon erbyn hyn.

Diwrnod Mabolgampau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 1/7/19
Diolch byth roedd y tywydd ar ein hochr i gwblhau rasys a digon o amser i fwynhau picinic ar y safle!
Gŵyl Newydd Casnewydd – 15/9/18 – Diolch i ddisgyblion yr ysgol a
ddaeth i gefnogi’r Ŵyl ac i’r rhai oedd wedi perfformio. Braf oedd gweld

FFRINDIAU YSGOL GYMRAEG BRO TEYRNON
-

DATBLYGIAD PROFFESIYNOL STAFF
3/9/18 – Hyfforddiant Mewn Swydd – Cymorth Cyntaf
26/10/18 – Hyfforddiant Mewn Swydd –
Athrawon:Athroniaeth i Blant
Cynorthwywyr a staff canol dydd: , a.m. ACE 1 p.m. Dull
Adferol
9/11/18 – Hyfforddiant Mewn Swydd – Team Teach

Roedd yr athrawon wedi derbyn hyfforddiant ACE 1 ar y 21/1/19 ac
hyfforddiant Dull Adferol ar y 28/1/19
Mynychodd Lona Jones-Campbell weithdy GCA ar weithdrefnau Hunanwerthuso a Chynllunio Effeithiol ac o ganlyniad gwnaethpwyd manion
newidiadau i ddogfenni Cynllunio Strategol yr Ysgol. Roedd yr ysgol
hefyd yn rhan o beilot GCA i ddatblygu gwaith cymheiriaid effeithiol a
oedd yn canolbwyntio ar Addysgeg.

3/6/19 – Hyfforddiant Mewn Swydd – Hunan werthuso – Staff a Llywodraethwyr
22/7/19 – Hyfforddiant Mewn Swydd –Datblygiad Cwricwlwm
Mynychodd Kirsten Field a Rhian Beynon hyfforddiant Four B Maths ar
y 9fed o Orffennaf a rheadrwyd y wybodaeth mewn hyfforddaint
mewnol yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Hyfforddiant
am ddatblygu gweithgareddau cyfoethog o fewn y maes dysgu a phrofiad Mathemateg a Rhifedd
Yn ystod Tymor yr Hydref roedd yr athrawon wedi derbyn hyfforddiant
Meddwlgarwch dros gyfnod o 8 wythnos a gafodd eu gyllido’n ganolog
gan Grant Ysgolion Iach.

DATBLYGIAD A NEWIDIADAU AR Y SAFLE
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ADNODDAU
Archebwyd ystod o lyfrau darllen unigol Cymraeg a llyfrau stori newydd
sydd wedi eu cyhoeddi.
Archebwyd adnodddau gymnasteg ac offer Addysg Gorfforol
Adneyddwyd byrddau dathlu a byrddau ardaloedd creu o fewn pob
dosbarth.
2 ganopi wedi cael eu gosod ar y safle - 1 tu allan i’r dosabarth Derbyn
a’r llall tu allan i ddosabrthiadau Blwyddyn 1 a 2. Canopi’r derbyn wedi
ei gwblhau ond fe fydd gwaith ar ganopi Blwyddyn 1 a 2 yn parhau i’r
flwyddyn olynnol oherwydd roedd angen gosod darnau newydd o
blastig yn y to gan fod y rhai gwreiddiol wedi dirywio.
Mae’r ysgol wedi buddsoddi mewn i-pad ar gyfer pob athro dosbarth fel
bod modd eu defnyddio i gysylltu gydag ysgolion eraill o fewn y clwstwr

a thu hwnt i gynnal trafodaethau. Fe fydd yn datblygu sgiliau’r staff a
disgyblion mewn amrywiaeth o ddulliau.

ANGHENION ADDYSGOL YCHWANEGOL
Ein nôd yw ateb gofynion pob plentyn trwy gynllunio yn ofalus, defnyddio ystod o strategaethau sy’n galluogi’r dysgwyr i gyrraedd eu llawn
potensial. Caiff yr holl ddisgyblion fynediad i’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Cefnogir y rhai hynny sydd wedi eu canfod ag iddynt Anghenion
Ychwanegol gan Gynlluniau Datblygu Unigol a adolygir yn rheolaidd.
Bydd y disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn derbyn eu
haddysg o fewn eu dosbarth arferol ac o bryd i’w gilydd fe fyddant yn
derbyn sylw tu allan i’r dosbarth mewn grwpiau bach neu’n unigol os
yw ei Datganiad o Anghenion Addysgol yn datgan hynny.

Darparwyd cymorth ychwanegol i gwrdd ag anghenion grwpiau ac unigolion. Derbyniwyd cefnogaeth oddi wrth y Seicolegydd Addysgol, Athro

Ymgynghorol yr A Ll a Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad yn ystod y flwyddyn. Yn ystod y flwyddyn derbyniodd yr ysgol gefnogaeth gan
Gynghorydd am brynhawn bob pythefnos i gefnogi ein plant. Derbyniwyd ymweliadau gan Gwasanaeth Nam Gweledol a Chlywedol
Gwent sy’n cefnogi disgyblion penodol.
Mrs Kirsten Field oedd cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ac
Anghenion Addysg Arbennig yr ysgol. Yn ystod y flwyddyn academaidd
2018/2019 bu, Mrs Jackson, Mrs Ironside, Mrs Williams, Miss Mabe,
Miss Neads, Miss Ch Beynon, Ms Jones, Miss Moreman a Miss Llewellyn yn ei chynorthwyo fel cynorthwywyr. Maent yn gweithio’n agos
gyda’r athrawon dosbarth ac asiantaethau allanol i sicrhau bod pob
plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial. Rydym yn
gweithredu cynllun Dyfal Donc, SAIL, Dysgu Dwys, ELSA, Adfer Rhif,
Rhaglen Dal i Fyny Mathemateg ar gyfer plant Blwyddyn 2 – 6 a
rhaglen Talk About fel ymyrraethau i gefnogi a datblygu sgiliau
cymdeithasol, llythrennedd a rhifedd disgyblion. Mae gynnon ni 3 Cynorthwy-ydd Dysgu ELSA s’n gallu cefnogi disgyblion pan fyddant yn
gwynebu cyfnodau heriol fel uniogolion neu sefyllfaoedd o fewn eu
teuluoedd. Mynychodd Sue Williams a Lois Moreman hyfforddaint
ComIT i ddarparu cefnogaeth ar gyfer dysgwyr yn yr ysgol. Mynychodd
Sue Williams hyfforddiant grwp 21Plus sy’n cefnogi plant a Downsyndrome. Mynychodd Mrs Lona Jones-Campbell a Sue Williams
hyfforddiant ar Ymlyniad. Nodir yr holl gefnogaeth a gynnigir i’n disgyblion ar y rhaglen Mapio’r Ddarpariaeth. Ar hyd y flwyddyn mynychodd
Mrs Kirsten Field neu Mrs Lona Jones-Campbell gyfarfodydd / cynhadleddau ar y Bil Newydd ADY ynghyd â chyfarfodydd gyda SENCOM i
drefnu cefnogaeth ar gyfer dysgwyr penodol yn ystod y flwyddyn academaidd 2019-2020.
Dyfarnwyd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn Ysgol sy’n Gyfeillgar i Awtistiaeth. Mae Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon hefyd yn Ysgol sy’n Gyfeillgar i
Gyfathrebu. Mae Kirsten Field ein Arweinydd ADY yn parhau i arwain
cyfarfodydd ysgolion eraill o fewn y ddinas i ddatblygu y defnydd o Gynllunio gyda’r plentyn yn ganolog i’r broses.

PENODI A DATBLYGU STAFF

IECHYD A DIOGELWCH
Mae’r adeilad wedi ei warchod yn fewnol gyda system larwm modern.
Mae arwydd amlwg yn cyfeirio ymwelwyr at y brif dderbynfa o’r fynedfa
i gerddwyr ac wrth ddod fewn i’r maes parcio. Mae clo trydanol wedi ei
osod ar y brif fynedfa. Rhaid i ymwelwyr i’r ysgol wasgu botwm i gael
sylw’r staff er mwyn cael mynediad i’r adeilad. Mae hyn yn sicrhau na
all neb ddod i mewn i’r ysgol heb fod aelod o’r staff yn eu derbyn. Yn
ogystal mae’n rhaid i ymwelwyr lofnodi cofrestr a gwisgo bathodyn
ymwelwyr tra byddant yn yr adeilad. Nid oes unrhyw hawl tramwyo drwy
dir yr ysgol. Mae’r holl gatiau ar y safle wedi eu cloi gan gloeon cyfunrhif sy’n cynnal gweithdrefnau diogelu ar y safle.

Cafwyd ymweliad gan Norse ac hefyd cyfarfod am y rhestr tasgau o
amgylch y safle oedd heb eu gorffen. Cwblhawyd Arolwg Cyflwr y Safle
gan Norse. Hefyd adeiladwyd ffens newydd o amgylch yr ysgol. Profwyd
yr holl adnoddau trydanol ar y 9/11/18.
Diogelu
Mynychodd Mrs S Harris hyfforddiant Evolve - Iechyd a Diogelwch Ymweliadau ysgol.

Mae gan fwyafrif o’r staff cymhwyster Cymorth Cyntaf.
Mae gan yr ysgol Bolisi Iechyd a Diogelwch ar gael i’w archwilio ar unrhyw adeg.

CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2016-2020
·

Hyfforddiant ar Prevent ar gyfer holl staff (CDY 2018-2019)

·

Darparu cyfleoedd trwy sesiynau Athroniaeth i Blant i herio’u meddwl ynglŷn â materion rhyw, tueddfryd rhywiol, hil, cred ac anabledd. (CDY
2018-2019 /CDY 2019-2020)

·

Datblygu ymhellach ein dulliau ysgol-gyfan i gwrdd ag anghenion disgyblion ag anawsterau cyfathrebu, cymdeithasol ac emosiynol. (CDY
2016-2017 – parhau i ddarparu ELSA a ComIT sy’n cynnwys hyfforddiant ar gyfer staff newydd)( CDY 2018-2019 – STAFF NEWYDD)

·

Sicrhau bod yr holl blant, pobl ifanc ac oedolion ag anabledd yn teimlo eu bod yn cael cynnwys ac maent yn rhan weithredol yn eu cymuned
ac ysgol. (CDY 2016-2017 – parhau i gynnal ac ateb gofynion disgyblion wrth i’r disgyblion symud i ddosbarthiadau gwahanol)

·

Cyflawniad a chynnydd yn gyfartal waeth beth yw eu gwahaniaethau (ethnigrwydd / rhyw / anabledd / cefndir ieithyddol / amddifadedd).
(CDY 2016-2017 - cynnal)

·

Mae pob disgybl yn cael mynediad i ddatblygu eu hiaith Gymraeg gwaeth beth yw eu gwahaniaethau (ethnigrwydd / rhyw / anabledd /
cefndir ieithyddol / amddifadedd). (CDY 2016-2017 – Cynnal gan ddarparu prosiectau creadigol sydd ar gael i bob disgybl)

·

Cymryd rhan mewn gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth ar gyfer staff a disgyblion ynghylch Cam-drin Domestig. (CDY 2016-2017 – parhau
i wreiddio trwy gefnogaeth NSPCC)

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CYFNOD ALLWEDDOL 2 DEILLIANNAU 2019
Crynodeb o ganlyniadau Asesiadau Cwricwlwm Cenedlaethol disgyblion yn yr ysgol (2019) ac yn genedlaethol (2018) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2
fel canran o’r rhai oedd yn gymwys i’w hasesu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CYFNOD SYLFAEN DEILLIANNAU 2019
Ysgol a Chenedlaethol
Mae'r tabl canlynol yn dangos canran y disgyblion sy'n cyrraedd pob canlyniad.

-

-

-

-

-

-

-

TARGEDAU DISGYBLION A TARGEDAU PRESENOLDEB
Mae targedau asesu Cyfnod Allewddol 2 a’r Cyfnod Sylfaen yn seiliedig ar dracio disgyblion cyfredol ar gyfer bob plentyn unigol. Einnod parhaol
yw gosod targedau heriol fel bod y disgyblion yn cael y cyfleoedd gorau i gyrraedd eu potensial. Gosodir y targedau hyn yn flynyddol yn ystod tymor yr hydref.
Mae’r targedau presenoldeb fel y ganlyn:
Blwydyn Academaidd
2017-18

Blwydyn Academaidd
2018-19

Blwydyn Academaidd
2019-20

Presenoldeb(%)

95.3

95.5

95.8

Absennol heb awdurdod (%)

0.9

0.9

0.8

Absennol wedi ei awdurdodi(%)

3.8

3.6

3.4

DATGAINAD ARIANNOL AR GYFER YSGOL GYMRAEG BRO
TEYRNON BLWYDDYN YN GORFFEN 31/03/2018
Staff a chostau perthynol
Ynni
Lwfans y pen a TGCH
Adeiladau a chostau perthynol
Cyfathrebu
Trafnidiaeth
Cyrsiau Allanol
Gwasanaethau canolog
Incwm
___________________________

-

£ 558,598
£ 12,639
£ 52,727
£ 96,040
£
438
£
3,240
£
3,634
£ 30,972
£ 38,860

Cyfanswm Gwariant Net

£ 635,849

Cyfanswm Cyllido

£ 606,246

Balans yn % o’r cyllid : 22.30%

Balans/ymlaen

Teithiau
Ffrwythau
Lluniau Ysgol
Gwisg Ysgol
Llyfrau / Cyfarpar
Digwyddiadau Codi Arian
Arall

___________________________
Gweddill/(Diffyg) C/ymlaen

DATGANIAD ARIANNOL AR GYFER B/G AWST 2018-19
CRONFA BREIFAT YR YSGOL

£11964.98

£2,312.77
£317.77
£0.00
£65.53
-£4,351.92
£838.17
-£6,555.86

£ 135,193
Arian yn y Banc (Cyfrif cyfredol)

£11,964.98

Y CORFF LLYWODRAETHOL 2018-2019
Mae aelodau’r Corff llywodraethol yn adlewyrchu trawstoriad y gymuned leol.
Mae’r Cadeirydd yn cael ei ethol ar ddechrau pob blwyddyn academaidd newydd. Mae’r llywodraethwyr yn gyfrifol am reoli polisïau’r Awdurdod
Addysg a deddfwriaeth ysgolion y wlad. Yn dilyn rheolau Rheoli Ysgolion Lleol mae gan y Bwrdd Llywodraethol gyfrifoldebau sy’n debyg i Fwrdd
Cyfarwyddwyr ym myd busnes.
Mae’r Corff Llywodraethol yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor. Mae’r Pennaeth yn paratoi adroddiadau manwl i’w trafod gan y corff llywodraethol. Mae’r adroddiadau yma’n cynnwys gwybodaeth am gynnydd disgyblion, datblygiadau cwricwlaidd, materion staffio ac ati.
Mae pob aelod o’r Corff Llywodraethol gan eithrio’r Pennaeth yn gwasanaethu am 4 blynedd.
Cadeirydd cyfredol y Corff Llywodraethol yw Dwynwen Barklam. Elizabeth Kalynika yw’e Is-Gadeirydd. Gelli’r cysylltu a nhw trwy’r ysgol: Ysgol
Gymraeg Bro Teyrnon, Rhoddfa Brynglas, Casnewydd, NP20 5QS, Ffon: 01633 850804. Clerc cyfredd yr ysgol yw Mandy Pritchard,
Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr GCA, Ysgol Uwchradd Llanwern, Cansewydd, NP18 2YE, Ffon 01633 415475.
Dyma enwau llywodraethwyr yr ysgol:
Ethol cynrychiolwyr y rhieni yn lywodraethwyr
Weithiau bydd angen ethol rhieni i’r Corff Llywodraethol. Byddwch yn derbyn gwybodaeth am y broses yma y tro nesaf bydd angen ethol
rhieni.

Mrs L Jones-Campbell
Pennaeth

Mrs Jen Pollock
Cadeirydd
Cynrychiolydd Rhiant
17/01/2021

Mrs Rachel Howells
Cynrychiolydd Staff
27/11/2020

Mr James Bell
Cynrychiolydd Rhiant
11/02/2023

Mrs Suzette Williams
Clerc

Cllr D Fouweather
Cllr D Fouweather
Penodwyd gan y ALl
27/09/2020

Mr Steffan Edwards
Ms Catrin Devonald
Cadeirydd
Cynrychiolydd Rhiant
28/09/2021

Mrs Elizabeth Kalynka
Is-Gadeirydd
Llywodraethwr
Cymunedol
04/10/2020

Cynrychiolydd Athrawon

Mrs Clair Gabbidon
Cynrychiolydd Rhiant
06/10/2019

Mrs Elin Andrews
Cynrychiolydd Rhiant
24/09/2021

Mrs M Bryant-Jones
Llywodraethwr
Cymunedol

Mrs D Barklam
Penodwyd gan y ALl
24/07/2021

Mrs Shereen Williams
Penodwyd gan y ALl
10/07/2020

08/01/2021

Perfformio Kaspar yn The-

Cystadleuaeth

atr Glanyrafon

Cous on Tour

Darllen llyfrau cyffrous
ac yna ysgrifennu genres

Prosiect FAW—
ysgrifennu a ffilmio cerdd
ar gyfer Euros 2020

Creu sioe ein hunain
Philosophy for Children
Work—
Chwarae gemau Mathemateg

People listening to your views

—

Growing Together Market

Y FFORDD YMLAEN AR GYFER 2019-2020
Blaenoriaeth 1 - Parhau i gynnal a gwella safonau mewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Llythrennedd a Rhifedd.
Blaenoriaeth 2 - Datblygu ymhellach y ddarpariaeth ar gyfer Cyfrifiant a Chymhwysedd Digidol ar draws yr ysgol, i gyfoethogi profiadau dysgu.
Blaenoriaeth 3 – Hyrwyddo lles a thegwch i bawb.
Blaenoriaeth 4 – Gwreiddio ehangder dysgu yn unol â'r dibenion craidd trwy ddatblygu MDaPh ar draws pob cyfnod ysgol.
Blaenoriaeth 5 – Gwreiddio dysgu ac arweinyddiaeth broffesiynol yn unol â'r Genhadaeth Genedlaethol.

