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YSGOL GYNRADD BANCFFOSFELEN 
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Cofrestr cyflawn o’r Llywodraethwyr: 
ENW:                        DYDDIAD                  STATWS: 
                                  TERFYNU:     

 
Cadeirydd: 2019/2020: Mr L Howells  
Is-Gadeirydd: 2019/2020:  Mrs D Davies      

  
DIOGELU 

Miss Marie Langabeer         Pennaeth 

Mrs  A Rees Athrawes 
Mrs D Davies Llywodraethwraig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mr J Jones 28.11.2022 A.A.Ll                                                         

Mr A Barlow 26.03.2024 A.A.Ll 

Mr G Harries 25.01.2022 Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol 

Miss J M Langabeer - Pennaeth 

Mrs A Rees 18.09.2022 Athrawes 

Mrs E Evans 18.09.2021 Rhiant 

Mrs N A Phillips 15.10.2021 Rhiant 

Mr A Davies 11.06.2021 Cynrychiolydd Cymunedol 

Mrs D H Davies 20.12.2023 Cynrychiolydd Cymunedol 
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Ysgol Gymunedol Bancffosfelen  

 
Adroddiad Blynyddol 2019-2020 

Corff Llywodraethol   
 

Staffio Haf 2020 
 
Rhif y disgyblion ar y gofrestr ar ddechrau’r tymor = 43 
 
Nifer o ddosbarthiadau = 2 
 
 
Cyfnod Sylfaen:  Mrs Amanda Rees  
 
Cyfnod Allweddol 2: Mrs Susan Simpson 
 
 
Cynorthwywyr: Mrs Angharad Bryant a Mrs Anne Marie Passmore (0.6) 
 
Athrawes CPA: Mr Sion Owen (0.2) 
 
 
 
 
Athrawon Peripatetig sy’n ymweld â’r ysgol: 
Mr Gethin Saunders–   Pres   
Mrs Gail Davies  -   Recorders i Flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 
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Ysgol Gymunedol Bancffosfelen 

 
Ysgol cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Gymunedol Bancffosfelen.  Addysgir y Cyfnod 
Sylfaen drwy gyfrwng y Gymraeg.  Cyflwynir Saesneg fel pwnc yng Nghyfnod 
Allweddol 2. Caiff  ddisgyblion sy’n ymuno â’r ysgol yng Nghyfnod Allweddol 2 eu 
cefnogi drwy ymweld â’r Ganolfan Iaith.  
Mae gohebiaeth i rieni yn ddwyieithog. Mae’r ysgol yn dablygu y Siarter Iaith ac 
wedi bod yn llwyddiannus i gael y wobr efydd. 
 
 

Hunan Arfarnu a Chynllun Datblygu’r Ysgol 
 

Mae rhaglen arfarnu’r ysgol yn sicrhau bod holl bynciau ac agweddau’r cwricwlwm 
yn cael eu gwerthuso. 
Mae’r agweddau sydd angen eu datblygu ymhellach yn cael eu nodi ar Gynllun 
Datblygu’r Ysgol. 
Mynycha’r staff Hyfforddiant mewn Swydd yn unol â gofynion Cynllun Datblygu’r 
Ysgol ac anghenion Datblygiad Proffesiynol. 
 
Targedau Cynllun Datblygu’r Ysgol yw – 

 Sicrhau arweinydd sefydlog i’r ysgol 

 Cynyddu lefel yr her yn yr addysgu 

 Gweithredu egwyddorion y cyfnod sylfaen yn llawn 

 Gwella medrau llafar a medrau ysgrifennu Cymraeg disgyblion  

 Gwella medrau rhifedd a TGCh disgyblion  

Gweithredu: 

 Cytunodd Corff Llywodraethwyr Ysgol Llannon ac Ysgol Bancffosfelen i ymestyn contract Miss 
Langabeer am flwyddyn arall. 

 Llunio amserlen hunarfarnu  

 Lluniwyd amserlen hyfforddiant ar gyfer y staff 

 Penodwyd athrawes brofiadol i addysgu dosbarth cyfnod allweddol 2 - mis Medi 219 

 Lluniwyd amserlen hyfforddiant ar gyfer y staff 

 Monitro gwersi 

 Ymweliadau Craidd  yn arsylwi ar wersi dosbarth cyfnod allweddol 2. 

 Cwbwlhawyd Rheoli Perfformiad staff. 

 

Cynllunio gweithgareddau i herio disgyblion gan gynnwys disgyblion ADY a MATh. 
Datblygu cynllunio ar draws y cwricwlwm i gynnwys strategaethau addysgu y cyfnod sylfaen, 
fframwaith  y cymhwysedd digidol, llais y disgybl, gweithgareddau gwahaniaethol a phedwar diben 
Donaldson er mwyn datblygu disgyblion  sy’n fentrus, creadigol, egwyddorol, gwybodus, iach ac 
hyderus.  
Ymweld ag ysgolion sy’n arddangos arfer da parthed cynllunio, darpariaeth, gwahaniaethu, 
strategaethau addysgu’r cyfnod sylfaen – Bro Banw, Bro Brynach, Pontarddulais.  
Modelwyd gwersi gan Arweinydd Dysgu Erw  yn canolbwyntio ar Geirio Gwych a ‘r tim AGGAD yn 
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canolbwyntio ar ysgrifennu estynedig yng nghyfnod allweddol 2. 
 

Cyflwyno tasgiau/ gweithgareddau wedi eu gwahaniaethu i herio grwpiau o ddisgyblion 
Sicrhau fod disgyblion yn deall y broses o asesu ar gyfer dysgu er mwyn gwella eu gwaith. 

 

Cynllunio  yn nodi’r cyfleoedd am dasgiau llafar ar draws y cwricwlwm. 
Cynllunio yn nodi’r cyfleoedd am dasgiau ysgrifennu mewn genres gwahanol.  
Ymghynghorwyr ac athrawon y sir wedi ymweld a chynnig cymorth- CS – Rose Jones, Donna Williams, 
AAGAD, arweinydd dysgu Erw  ayb i fodelu gwersi ayb. 
Cyflwyno patrymau llafar cywir i ddisgyblion- mae pel gyda fi, nhw i gyd, rydw i, dydw i ddim. 
Tasgiau llafar – mynegi barn  ayb a recordio eu gwaith. Cyflwyniadau gan ddisgyblion ar bynciau 
gwahanol. 
Criw Cymraeg i arwain ar y Siarter Iaith wedi ei benodi. 
Cwbwlhau holiadur y Siarter Iaith ac astudio canlyniadau’r holiadur a gosod targedau 
Gwobrwyo disgyblion am siarad Cymraeg – Cymro/ Cymraes Cwl yr wythnos o bob dosbarth yn cael eu 
gwobrwyo a chymeradwyo  yn wythnosol. 
Rhoi cyfleoedd i wahanol flynyddoedd o ddisgyblion i leisio eu barn yn rheolaidd. Lleisio barn ar y 
bwrdd  “Llais y Disgybl” yn defnyddio’r patrymau iaith a fodelwyd. 
Cynnig cyfleodd perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg i holl ddisgyblion yr ysgol fel eu bod yn ehangu 
geirfa, magu hyder wrth berfformio yn y Gymraeg a mwynhau gweithgareddau Cymreig. 
Cynllunio a chyflwyno gweithgareddau Geirio Gwych – ysgrifennu estynedig ar y gwahanol genres 
Cynnal Eisteddfod Ysgol ar Ddydd Gwyl Dewi – yn cynnwys perfformio a thasgiau ysgrifenedig. 

Wedi ymweld ag ysgolion sy’n gweithredu’r Cyfnod Sylfaen yn dda – Bro Brynach, Llannon ayb 
Cynllunio yn barod i gwricwlwm Donaldson i sicrhau her mewn gweithgareddau/heriau gwahaniaethol 
i’r disgyblion 
 
Athrawes yn rhan o hyfforddiant  “Moving Forward” a ddarperir gan y sir i wella’r ddarpariaeth yn y 
dosbarth ac yn yr ardal allanol,  i  wella systemau asesu ac i hybu annibyniaeth yn y dosbarth. 
Athrawes wedi mynychu hyfforddiant Cyfnod Sylfaen sy’n cefnogi creu amgylcheddau addysgu 
pwrpasol. 
Pob aelod o staff wedi mynychu hyfforddiant ar ddatblygu annibyniaeth disgyblion gan Cath Delve. 
Sicrhau cyfleoedd/ heriau sy’n targedu sgiliau – annibyniaeth, meddwl, dyfalbarnau her ayb 
Creu corneli heriau penodol – Gwyddoniaeth 
Modelu’r heriau gwahanol i ddisgyblion a staff ategol i sicrhau bod disgyblion yn elwa o’r profiadau 

Pennaeth wedi mynychu hyfforddiant – Singapore Maths 
Athro CA 2  i fynychu hyfforddiant – TGCh – Codio, Trafod data –Excel 
Rhannu yr addysgeg, prif negeseuon yr hyfforddiant gyda’r staff- gwaith ymarferol ayb 
Gwneud awdit o offer TGCh a nodi unrhyw offer sydd eu hangen i’w archebu 
Adnabod unrhyw anghenion hyfforddi sydd eu hangen. 
Cynllunio’n fanwl i sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion defnyddio sgiliau rhifedd a TGCh  yn draws 
gwricwlaidd 
Cyflwyno tasgiau rhifedd a TGCh ar draws y cwricwlwm i ddisgyblion yn rheolaidd yn ol y cynllunio 
Sicrhau fod disgyblion yn cael cyfleoedd i wneud gweithgareddau J2 Blast yn rheoliadd 
Mr EmyrBrown yn cyflwyno gweithgareddau I movie i ddisgyblion cyfnod allweddol2. 
Staff i gadw nodiadau/ asesiadau/ tystiolaeth mewn gwahanol ffyrdd ar gyfer asesiadau athrawon ( 
llyfrau , Hwb, arddangosfeydd) 
 
Cwbwlhau Menter Busnes gan ddisgyblion yn nodi costiau, dyluniad o arteffact i greu,  gwneud, 
gwerthu yn Ffair Nadolig yr ysgol a gweithio allan yr elw. Disgyblion i benderfynu beth i brynu a’r elw. 
Gweler arddangosfeydd yn y dosbarthiadau. 
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Adolygu Polisiau’r Ysgol 

 
Lluniwyd nifer o bolisiau newydd sy’n cael eu rhannu gan y Llywodraethwyr  yn eu 
cyfarfodydd. 

Hyd yn hyn rydym wedi adolygu a derbyn polisiau: 

 TGCh 
 Diogelwch ar lein 
 Cyflog Athrawon 
 Derbyniadau 
 Ymddygiad – Covid 19 
 Diogelu yn cynnwys Covid 19 

 
 
 

Safonau Addysgu a Dysgu 
 

Caiff safonau addysgu a dysgu eu monitro’n gyson gan y Pennaeth, 
Llywodraethwyr, Ymgynghorwyr y Sir ac arolygwyr Estyn.  
Rydym wedi ymrwymo i godi safonau Sgiliau Sylfaenol mewn Llythrennedd a 
Rhifedd a TGCh. Mae grwpiau targed yn cael gweithgareddau “Chatt ” a 
“Llythrennau a Synau.”  
 
 

Anghenion Dysgu Arbennig 
 

Nôd yr ysgol yw adnabod anghenion dysgu ychwanegol ein disgyblion cyn gynted â 
phosibl ac i gymryd y camau priodol i ateb eu gofynion. 
 
Cadwn mewn cysylltiad agos â’r rhieni a defnyddiwn yr adnoddau priodol i roi 
cymorth i’r disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig. 
 
Rydym yn cael cymorth gan Seicolegydd Addysgol y Sir yr Adran Ymddygiad a 
Therapydd Iaith a Lleferydd. 
 
 
 

Disgyblion ag Anabledd 
 

Derbynnir disgyblion i’r ysgol yn unol â pholisi Cyfle Cyfartal yr ysgol.  
Caiff plant ag anabledd corfforol eu derbyn a’u haddysgu yn ôl eu hanghenion fel y 
nodwyd gan yr asiantaethau eraill sy’n gofalu amdanynt er mwyn sicrhau parhad a 
chysondeb yn eu haddysgu.  
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Ysgol Iach 
 

Mae Ysgol Bancffosfelen yn dilyn Polisi Ysgolion Iach y Sir. Rydym fel ysgol yn 
pwysleisio gofalu am iechyd trwy annog byrbrydiau ffrwythau amser chwarae, dŵr 
yn unig yn y poteli a gwneud yn siwr bod cynnwys bocsys bwyd yn iach. Mae 
aelodau’r Cyngor Ysgol a Chyngor Ysgol Iach hefyd yn gyfrifol am werthu ffrwythau 
amser chwarae. Mae hyn yn helpu datblygu disgyblion rhifyddog.  
Mae Bydis yn sicrhau nad oes neb heb ffrind amser egwyl. Mae’r cyfrifoldeb hyn yn 
helpu datblygu sgiliau cyfathrebu’r Bydis.  
Rydym hefyd wedi dechrau cerdded neu redeg milltir y dydd. 
 

 
 

Cysylltiadau â’r Gymuned 
 

Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Dirprwywyd 
cyfrifoldebau am agweddau a phynciau i bob un o’r llywodraethwyr.  
 
Derbyniwn fyfyrwyr ar brofiad gwaith o Ysgolion Uwchradd Maes y Gwendraeth ac 
o Golegau Lleol gan gynnwys Rhydaman, Llanelli a Choleg y Drindod.  
 
Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf â’r Mudiad Meithrin sy’n cwrdd yn foreol yn yr 
ysgol a’r Cylch Ti a Fi sy’n cwrdd unwaith yr wythnos yn yr ysgol.  
Mae’r ysgol yn cefnogi Neuadd y Pentref ac yn cynnal Gwasanaeth Nadolig a’r Ffair 
Nadolig yno. 
 
Mae perthynas agos iawn gyda’r ysgol â’r gymuned leol. 
Rydym hefyd wedi creu cysylltiadau agos gyda Heddlu Crosshands. 
Mae P.C. Ali yn ymweld â’r Ysgol yn dymhorol i gynnal sesiynau – e.e. bwlian, 
ymddygiad, llefydd diogel i chwarae a.y.b. Hefyd mae gweithdy Cymorth Cyntaf yn 
cael ei gynnal i flwyddyn 5 yn flynyddol. 
 
 
Croesawn aelodau’r gymuned i ymuno gyda ni mewn nifer o weithgareddau yn 
ystod y flwyddyn –  

 
- Gwasanaeth Nadolig yn y Neuadd 
- Ffair Nadolig yn y Neuadd 
-     Noson Ffilm 
- Disgos  
  
 

Casglodd yr ysgol ar gyfer elusennau gan gynnwys Plant mewn Angen, Cronfa Roald 
Dahl, Bore Coffi Macmillan ayb. Rydym hefyd wedi cyflwyno nifer o eitemau i 
Eisteddfod y Banc– yn ysgrifenedig, adrodd, canu ac offerynnol. Bu disgyblion yn 
llwyddiannus iawn hefyd yn Sioe Bancffosfelen ac mae’r gwaith yn cael ei arddangos 
yng nghorridor yr ysgol. 
 
 
Diolch i bawb am bob cefnogaeth! 
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Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 

 
  

Ymfalchiwn yn y berthynas agos sydd gan yr ysgol â’n rhieni. Mae’n polisi drws 
agored yn sicrhau fod rhieni yn cael eu croesawi i drafod unrhyw beth. 
 
 
Mae’r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi bod yn weithgar iawn eleni eto. Maent 
wedi codi arian i dalu am : 
 
Bysus i weithgareddau gwahanol 
Gwellianau i’r ysgol – paent ayb. 
6 Chrome book 
Sgrin “C touch” i ddosbarth cynod allweddol 2 
Blinds newydd i ddosbarth cyfnod allweddol 2 
 
 
Diolchwn i’r swyddogion am eu gwaith a’u hymroddiad dros y flwyddyn. 
 

 
 

Presenoldebau 
 

Presenoldebau am y flwyddyn o Fedi 2018 i Orffennaf 2019  :  
 

94.17 % 
 
 

Dosbarth Presenoldeb % Absenoldeb 
gyda chaniatad 
% 

Absenoldeb heb 
ganiatad % 

Cyfnod Sylfaen 94.10 4.95 0.95 

Cyfnod Allwedol 2  94.22 5.20 0.58 

Ysgol Gyfan 94.17 5.09 0.74 

 
 

Penderfyniadau a wnaed yn y cyfarfod blynyddol diwethaf 
Ni wnaed unrhyw benderfyniadau yn y cyfarfod diwethaf. 

 
 

 
 

 Llawlyfr yr Ysgol 
Cafodd llawlyfr yr ysgol ei ddiweddaru ac mae ar gael o swyddfa’r Ysgol ac ar wefan 
yr ysgol. 
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Adeilad 
 

Dros y cyfnod Clo rhoddwyd goleuadau newydd drwy’r ysgol. 
Gwnaed gwelliannau i’r ysgol dros wyliau’r haf gan roi  larwm a larwm tan a ffitio 
bocsys rhybudd tan newydd. 
 

 
 

 
 

Toiledau 
 

Mae yma floc o doiledau merched a bechgyn yn y brif goridor.  
Mae yna ddau doiled i staff.  
Maent yn cael eu glanhau yn ddyddiol ar ddiwedd y dydd.  
 
 
 
 
Cyngor Ysgol  

 

 Trefnodd y Cyngor ysgol ddiwrnod gwisgo lan i godi arain i Blant mewn Angen. 

 Daeth Pudsey Bear i’r ysgol ar Ddiwrnod Plant mewn Angen 
        Codwyd £197.37 i Blant mewn Angen 

 Siarter Iaith yr ysgol -Penderfynwyd ar weledigaeth sef “Joio Byw yn Gymraeg” 

 Llenwyd holiadur y Siarter Iaith a dadansoddwyd y canlyniadau i osod targedau i 
fynd am y wobr Arian.  

 Dyluniwyd posteri i annog ddisgyblion i wylio rhaglenni teledu yn y Gymraeg a 
gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. 

 
 
 
Cyngor Eco 
  

 Dathlwydd Wythnos Masnach Deg drwy gynnal gwasanaeth arbennig a 
gwerthu ffrwythau masnach deg 

 Cwbwlhawyd adolygiad Eco’r ysgol. 

 Bu’r Cyngor Eco yn helpu gyda phlannu coed ffrwythau ar dir yr ysgol ac i 
adeiladu cerflun helyg. 
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Cyngor Ysgol Iach / Lles 
 

 Etholwyd dau Lysgenhadwr Efydd. 

 Aeth y Llysgenhadwyr ar gwrs gan Actif Sir Gar yn Neuadd y Gwendraeth.  

 Bu’r ddau llysgenhadwr yn cynnal sesiwn wythnosol o weithgareddau i ddisgyblion y 
Cyfnod Sylfaen 

 Mae’r holl ddisgyblion yn rhedeg milltir y dydd. 

 Aeth disgyblion blwyddyn 2 ar gwrs Aml sgiliau yng Nghanolfan Hamdden Llanelli. 

 Cafwyd ymweliad gan PC Ali a bu’n cynnal gweithdai ar  –cadw’n ddiogel, bwlio, 
cyffuriau, diogelwch ayb 

 Cynhaliwyd ddiwrnod  E Ddiogelwch yn yr ysgol. 

 Dathlwyd Wythnos Masnach Deg gyda gwasanaethau arbennig. 

 Cynhaliwyd weithdai i bob dosbarth gan SBECTRWM ar gadw’n ddiogel, cam drin 
domestig ayb 

 Cafodd yr holl ddisgyblion  weithdy gan Elinor o’r Frigad Dan. 

 Wedi hyfforddiant ar Feddwlgarwch cyflwynodd y staff weithgareddau 
meddwlgarwch ac ioga i ddisgyblion. 

 
Cwricwlwm Cymreig 

 

 Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus  a chwis ar Ddydd Gwyl Dewi.  

 Bu nifer o ddisgyblion yn cystadlu yn Rhagbrofion Eisteddfod Sir yr Urdd. 

 Bu  disgyblion  o flwyddyn 3 a 4  yn cymryd rhan yn rownd cyntaf y Cwis Llyfrau. 

 Bu disgyblion cyfnod allweddol 2 yn cymryd rhan yn Cwis dim Clem a drefnwyd   
gan Menter Cwm Gwendaraeth Elli. 
 
 
Cysylltiadau Cymunedol 
 

 Bu disgyblion yn cefnogi bore coffi i godi arian i Macmillan yn neuadd y Banc 

 Bu disgyblion yn cystadlu drwy berfformio a gwneud gwaith llaw yn Eisteddfod 
Bancffosfelen 

 Cynhalwiwyd cyngerdd  Nadolig yr ysgol yn Neuadd y Pentref lle bu pob 
plentyn yn perfformio. 

 Budisgyblion yn perfformio eitemau’r Urdd i’r Hen oed. Perfformiodd y 
disgyblion yn nathlaid can mlynedd y Cyngor Cymuned. 

 Cynhaliwyd Nosweithiau Rhieni. 

 Aeth disgyblion y cyfnod sylfaen i Theatr y Ffwrnes i weld y sioe Rwts Rats. 

 Aeth disgyblion cyfnod allweddol 2 i weld cyngerdd yr athrawon peripatetig yn 
Neuadd y Gwendareth. 

 Dathlwydd Diwrnod y Llyfr drwy ddod a hoff lyfrau darllen i’r ysgol a chael 
gweithgareddau ar lyfrau. 

 Aeth merched blynyddoedd 3, 4 a 5 i weithdy gwyddonol ar Amelia Earhart. 

 Cystadleuodd nifer o ddisgyblion yn rhagbrofion yr Urdd.  
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Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 

 Cynhaliwyd disgos Nadolig a  Chalan Gaeaf yn neuadd y pentref 

 Cynhaliwyd Noson Ffilm yn yr ysgo 
 
 

Profiad Gwaith 
Ni fu neb ar brofiad gwaith yn yr ysgol. 
 
 
Covid 19- 20/3/2020- 1/7/2020 

 

 Bu Mrs Rees, Mrs Passmore a Mrs Bryant yn paratoi pecyn o weithgareddau i 
bob disgybl yn y cyfnod sylfaen. 

 Gosodwyd prosiectau i ddisgyblion cyfnod allweddol 2. 

 Bu staff yr ysgol yn cyfathrebu yn feunyddiol ar Whatts ap. 

 Cynhaliwyd cyfarfodydd staff wythnosol ar Teams- i drafod ymrhoddiad 
disgyblion i ddysgu ar lein, unrhyw broblemau ayb. 

 Death  Sian Williams  glanhawraig i roi glanhauad ddwfn i’r ysgol. 

 Bu staff yr ysgol yn gweithio yn yr Hwb ym Mhontyberem yn edrych ar ol plant 
gweithwyr alweddol. 

 Bu staff wrthi yn ddiwyd yn paratoi gwaith ar lein i ddisgyblion- ar Google 
Classrooms i’r cyfnod sylfaen a Hwb i gyfnod allweddol 2. 

 Danfonwyd pecyn o waith i ddisgyblion nad oedd ganddynt offer TGCh. 

 Rhannwyd yr holl wybodaeth o’r Awdurod Lleol gan rieni ar Twitter, gwefan yr 
ysgol ac ar Parent Pay. 

 Bu staff yn ffonio disgyblion bregus yn wythnosol. 

 Cafodd ddisgyblion gyfleoedd i gael llyfrau darllen os oeddynt yn dymuno er 
mwyn sicrhau eu bod yn parhau i ddarllen llyfrau Cymraeg. 

 Bu rhai  disgyblion yn rhannu fideos ar hwb a google classrooms ohonynt yn 
gwneud gweithgareddau gwahanol e.e. milltir y dydd, coginio, gweithio yn yr 
ardd ayb 

 Rhanwyd lincs i wahanol wefannau defnyddiol e.e.Gareth Metcalfe 
Mathemateg, LLyfrgell Sir Gar, Orielodl,Tim Datblygu’r Gymraeg, Menter Cwm 
Gwendraeth Elli ayb 

 Pan oedd amser yn caniatau bu staff yn cwbwlhau hyfforddiant ar lein e.e. 
Diogelu Data, Iechyd meddwl yn y gweithlu, Cam drin , yr iaith Gymraeg,  ayb 

 Danfonwyd llythyron i ddisgyblion newydd a oedd i ddechrau ym mis Ebrill. 

 Agorwyd Hwb yn Ysgol Llannon ar Fehefin 22ain i blant gweithwyr allweddol. 

 Bu’r staff wrthi yn paratoi yr ysgol i ddisgyblion ar gyfer sesiynau Dal i Fyny ar 
Fehefin 29ain. 

 Ail agorodd yr ysgol i ddigyblion ar Fehefin 29ain fel bod disgyblion yn gallu Dal 
i Fyny a pharatoi i dymor yr Haf a Hydref. Bu’r Hwb yn cael ei gynnal yn neuadd 
yr ysgol. 

 Cliriodd y staff y dosbarthiadau er mwyn i weithwyr osod y larwm a ‘r larwm 
tân. 

 
 
 
 



 12 

 
Dyddiadau y Tymor 

 

 
 

 
 
Bydd Ysgolion Si Gaerfyrddin yn gorffen i wyliau’r Nadolig ar Ragfyr 18fed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


