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 Annwyl rhiant, 

 

Croeso cynnes i chi i’r flwyddyn academaidd newydd, mawr obeithaf eich bod chi wedi 

ymlacio dros y gwyliau. Yr ydym yn gyffrous dros ben i groesawu holl ddisgyblion nôl i’r 

ysgol ar Fedi 7fed ar ôl misoedd o weithio o’r tŷ oherwydd Covid-19. Er bod cyfyngiadau 

arnom i sicrhau awyrgylch diogel, byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarparu profiad mor 

agos at normal i’m disgyblion dysgu a mwynhau heriau newydd.   

 

Fe fydd bob dosbarth mewn  ‘bwbl’ lle byddant yn dysgu a chwarae gyda’i gilydd ar eu 

buarth dynodedig. Dim ond amser byr bydd bob bwbl mewn cysylltiad ag eraill yn ystod y 

dydd, fel wrth fwyta bwyd amser cinio yn neuadd yr ysgol. Bydd bob bwbl yn eistedd ar yr 

un bwrdd gyda bwlch diogel rhwng bwbl arall.    

 

Yn yr adran iau a dosbarth LSC, bydd bagiau a chotiau yn cael eu cadw o fewn y dosbarth yn 

lle defnyddio cyntedd, felly, a wnewch chi sicrhau cadw cyn lleied â phosibl o nifer yr 

eitemau oherwydd y diffyg lle ym mhob dosbarth.   

 

Clwb Brecwast 

 

Mae gennyf bleser gyhoeddi bod canllawiau newydd CNPT yn ein galluogi i ailagor ein clwb 

brecwast i ddisgyblion Derbyn hyd at Blwyddyn 6.  Bydd y drysau yn agor am 8:10am ac yn 

parhau ar agor tan 8:25am. Yn debyg i drefniadau amser cinio, bydd bwrdd ar gael i 

ddisgyblion o bob bwbl.  A wnewch chi plis lenwi’r ffurflen cofrestri erbyn dydd Iau Medi 

10fed pe bai eich plentyn yn mynychu’r clwb brecwast.  

 

ParentPay 

 

Fel y gwyddwch, mae’r ysgol wedi cyflwyno system Parentpay, bydd cinio, gwisg ysgol a 

thripiau gorfod cael ei dalu ar hyn. Ar hyn o bryd, dim ond 48% o deuleuoedd sydd wedi 

cofrestri, felly, a wnewch chi sicrhau eich bod chi’n sefydlu’r wasanaeth yma mor gynted a 

phosibl. Cafodd manylion o sut i gyflawni hyn gyda cyswllt mewngofnodi unigryw ei anfon i 

gyfrif HWB eich plentyn ar ddiwedd tymor yr haf, plis cysylltwch â’r swyddfa am 

gefnogaeth pellach. Bydd manylion disgyblion Newydd yn cael ei rannu mor gynted a 

phosibl. 

 

https://yggd-trebannws.j2bloggy.com/


 Ffrwyth a Dŵr 

 

Ni fydd yr ysgol yn gwerthu ffrwythau am gyfnod sylweddol, felly, mae croeso i chi anfon 

darn o ffrwyth o’r tŷ fel bod eich plentyn gallu parhau bwyta ffrwyth amser chwarae a 

sicrhewch bod botel dŵr y gellir ei hailddefnyddio gall eich plentyn ei lenwi yn ystod y dydd.   

 

Trefniadau Dechrau a Gorffen 

 

Fel nodwyd yn nhrefniadau tymor yr haf, mae amser dechrau a gorffen gwahanol ar waith ar 

hyn o bryd er mwyn hwyluso’r broses o drosglwyddo nôl i’r ysgol. Mae’n holl bwysig eich 

bod chi’n cadw at yr amserau yma er mwyn lleihau faint o bobl sydd ar safle’r ysgol yr un 

pryd ac i ddilyn canllawiau wrth gadw 2m wrth eraill.  

 

Mae canllawiau ar waith bydd y trefniadau yma’n dod i ben ar Fedi 30ain ac yn newid nôl i 

amser arferol i bawb ar Hydref 1af, unwaith bydd cadarnhad o hyn byddaf mewn cysylltiad.   

 

 

Symptomau Covid 

 

Plis peidiwch anfon eich plentyn i’r ysgol gydag unrhyw symptom Covid-19 a chyfeiriwch at 

Iechyd Cymru yn fuan am wybodaeth hunan ynysu a phrawf.    

Mae gwybodaeth Profi, Olrhain a Diogelu wedi cael ei gyhoeddi ar ein gwefan gydag 

Asesiad Risg presennol o fewn icon Covid.  

 

 

Peidiwch ag oedi i gysylltu gyda’r ysgol os dymunwch mwy o fanylion ar unrhyw fater.   

 

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely, 
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