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17.7.20 

 Annwyl rhiant, 

 

Croeso cynnes i YGG Trebannws, yr ydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu eich 

plentyn a chi i gymuned ein hysgol. Yn amlwg, mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rai 

heriol i bawb, yn enwedig i ni o ran cynnal cyfnod o ddod i adnabod eich plentyn cyn 

iddo/iddi ddechrau ym mis Medi. Gobeithio wnaethoch chi lwyddo i ddarganfod peth 

gwybodaeth o’r PwyntPwer a llawlyfr y Meithrin.Yn dilyn cyhoeddiad Kirsty Williams ar 

9fed o Orffennaf, edrychwn ymlaen at groesawu holl ddisgyblion nôl ym mis Medi.  

 

Gweler isod ein trefniadau ar gyfer yr wythnos cyntaf ym mis Medi, mae’r blynyddoedd 

nodwyd isod yn cyfeirio at y flwyddyn newydd bydd eich plentyn / plant yn symud mewn 

iddo. Bydd amser dechrau a gorffen dosbarthiadau yn wahanol i hwyluso’r broses a gwahanol 

mynedfeydd i bawb.  

 

Dydd Mawrth Medi 1af Diwrnod Paratoi ar Gyfer Staff 

Dydd Mercher Medi 2ail  Diwrnod Paratoi ar Gyfer Staff 

Dydd Iau Medi 3ydd Blwyddyn 5, 3, 1 a Derbyn yn unig 

Dydd Gwener Medi 4ydd  Blwyddyn 6, 4, 2 a Meithrin yn unig 

  

Ar ddydd Llun Medi 7fed, bydd yr ysgol ar agor i holl ddisgyblion yr ysgol gan ddilyn yr un 

trefniadau o ran amser dechrau a gorffen nodwyd isod a mynedfa.  

 

   

Dyma restr o ganllawiau defnyddiol wrth i chi baratoi eich 

plentyn i ddychwelyd i’r ysgol:- 
 

1. Amser dechrau gwahanol i bob dosbarth, a phan mae brawd neu chwaer mewn 

dosbarth arall bydd disgwyl iddyn nhw cael ei adael yr un amser a’r plentyn hynaf. 

 

Dosbarth Amser Dechrau 

Blwyddyn 5 a 6 8:50 

Blwyddyn 3 a 4 8:50 

Blwyddyn 1 a 2 9:00 

Meithrin a Derbyn 9:15 
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2. Amser gorffen gwahanol i bob dosbarth, a phan mae brawd neu chwaer mewn 

dosbarth arall, bydd disgwyl iddyn nhw cael eu codi yr un amser a’r plentyn ifancaf 

yn y prynhawn. 

 

Dosbarth Amser Codi 

Meithrin 11:30 

Derbyn 3:00 

Blwyddyn 1 a 2  3:00 

Blwyddyn 3 a 4 3:20 

Blwyddyn 5 a 6 3:20 

 

3. Gofynnwn yn garedig i chi gadw at yr amserau uchod er mwyn sicrhau bod y buarth 

yn glir a chynnig parch ar gyfer y grŵp nesaf. 

 

4. Bydd gan bob dosbarth ei fynedfa ac allanfa ei hun. 

 

Dosbarth Drws 

Blwyddyn 5 a 6 Drws Allanfa Dân y dosbarth 

Blwyddyn 3 a 4 Drws Allanfa Dân y dosbarth 

Blwyddyn 1 a 2 Drws Arferol 

Meithrin a Derbyn Drws Arferol 

 

 

5. Wrth gyrraedd a chyn gadael, bydd disgwyl i’r plant defnyddio diheintydd dwylo 

bydd ar gael gan yr athrawes. Yn ogystal, bydd y staff yn sicrhau bod y plant yn 

golchi dwylo yn reolaidd trwy gydol y dydd. 

 

 

6. Bydd y disgyblion yn aros o fewn eu dosbarthiadau ar gyfer gweithgareddau dysgu a 

bydd ardal benodol iddyn nhw yn ystod amserau chwarae a chinio. 

 

7. Bydd staff yn sicrhau bydd holl bethau sy’n cael ei gyffwrdd yn reolaidd trwy gydol 

y dydd megis arwynebau, offer, dolenni drysau a thoiledau yn cael ei sychu gyda 

diheintydd. 

 

8. Mae disgwyl iddyn nhw wisgo gwisg ysgol. Cysylltwch â’r ysgol ar ddydd Llun 

Medi 1af i drefnu prynu a chodi’r gwisg ysgol.  

 

 

9. Dim ond ychydig o bethau gall ddisgyblion dod o’r tŷ i’r ysgol, mae hyn yn cynnwys 

bocsys bwyd, botel o ddŵr, ffrwyth ar gyfer amser chwarae a châs pensiliau ar gyfer 

nhw yn unig.  

 

10. Ni fydd unrhyw rhiant yn cael dod mewn i adeilad yr ysgol heb ganiatad a 

threfniadau wedi cael ei roi mewn lle gan y pennaeth o flaen llaw.  

 

 

 

 



Cofiwch gysylltu drwy ebost os oes angen mwy o wybodaeth. 

 

 

Mwynhewch gwyliau’r haf ac edrychwn ymlaen i’ch gweld chi ar ddechrau’r tymor nesaf.   

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

 

RWEvans 

 

 

Head Teacher YGG Trebannws 
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