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Ein Gweledigaeth:
Gofalu, ysbrydoli, cyflawni gyda’n gilydd
Creuwyd ein gweledigaeth gan ddisgyblion, rhieni/gofalwyr, athrawon, staff,
llywodraethwyr a chymuned Ysgol Trefonnen ac mae’n cael ei harolygu bob
blwyddyn. Mae’n esbonio sut rydym yn teimlo am yr ysgol a beth hoffem
gyflawni. I helpu trosglwyddo’r weledigaeth mae 3 datganiad ethos:
1.Dysgu ac addysgu– Rydym eisiau i Ysgol Trefonnen sicrhau bod pob
plenty yn cyflawni ei botensial trwy drosglwyddo cwriciwlmm sy’n ddiddorol,
sy’n ysbrydoli, sy’n greadigol ac yn bwrpasol.
2. Perthnasau–Rydym eisiau i Ysgol Trefonnen fod yn hapus, caredig ac fel
teulu sy’n hybu perthnasau hyderus a phositif sy’n cael eu cryfhau gyda
gwerthoedd cristnogol.
3. Amgylchedd – Rydym eisiau i Ysgol Trefonnen fod yn ysgol sy’n croesawu
a chynnwys pawb sy’n hybu amgylchedd diogel, iach a dwyiethog i bawb.
Bob blwyddyn rydym yn cytuno ar beth mae’n rhaid ei wneud i gyflawni’r
weledigaeth trwy’r datganiad ethos sy’n cael ei roi i rieni a phobl sy’n
gysylltiedig â’r ysgol, hefyd rydym yn gofyn pa mor dda oeddem llynedd i
fonitro cynnydd. Mae pob polisi a gwaith sy’n cael ei wneud yn Ysgol
Trefonnen yn honni o’r weledigaeth a’r datganiadau ethos.
CYFLWYNIAD
Ysgol Eglwys ddwy ffrwd, wirfoddol reoledig, gymunedol i blant 4-11 oed yw
Ysgol Trefonnen; mae rhai o’r plant yn dysgu’n gyfangwbl drwy gyfrwng y
Gymraeg a rhai drwy gyfrwng y Saesneg. Ond, mae’n plant i gyd yn rhannu’r
un profiad cyffredin o fyw a dysgu yng Nghymru. O fewn adeilad yr ysgol y
mae wyth ystafell ddosbarth, ystafell i rieni a’u plant bach, Ti a Fi, grŵp
Blynyddoedd Cynnar cyn-ysgol (Cyfrwng Saesneg) a Chylch Meithrin.
“Mae Cymru yn falch o gael dwy iaith genedlaethol: Saesneg a Cymraeg. Nod hir
dymor Llywodraeth Cymru yw y bydd Cymru yn wlad gwbl ddwyieithog… lle mae
bodolaeth y ddwy iaith yn fater o falchder a chryfder i ni i gyd,” (Iaith Pawb, WAG).
Rydyn ni’n hyrwyddo cyfleoedd i’n plant i gyd i ddathlu eu diwylliant, eu
hetifeddiaeth a’r iaith Gymraeg, drwy ddigwyddiadau Dydd Gŵyl Dewi a
chystadlu mewn Eisteddfodau. Tra mae’r plant yn y Ffrwd Gymraeg yn dysgu
drwy’r Gymraeg, yn bennaf, mae’r plant yn y Ffrwd Saesneg yn cael budd o
ddysgu Cymraeg fel ail iaith trwy ddarllen, ysgrifennu a siarad a chlywed
Cymraeg yn cael ei defnyddio yn yr ysgol. Fel ysgol, y mae gynnon ni
gysylltiadau agos â’r eglwys leol a’i harweinwyr sy’n cael effaith gadarnhaol ar
ethos Gristnogol yr ysgol.
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Rydym yn ymfalchio yn ein hysgol a’i hawyrgylch hapus, hamddenol a
bwriadus. Mae gynnon ni amgylchfyd cynnes, diogel ac ysgogol sydd yn ein
galluogi i anelu at ddarganfod y gorau ym mhob plentyn. Ein bwriad yw
sicrhau fod pawb yn teimlo eu bod yn gwybod cymaint ag sydd yn bosibl am
fywyd o ddydd-i-ddydd Ysgol Trefonnen. Cynhyrchwyd y llawlyfr hwn i rannu
gwybodaeth am gwricwlwm yr ysgol, y gweithgareddau yr ydym yn eu cynnig,
ein polisïau a’n gweithrediadau. Gobeithiwn y bydd y ddogfen hon yn rhoi i chi
y cyfan yr ydych am ei wybod am fywyd yn Ysgol Trefonnen.
Os oes gennych unrhyw gwestiwn i’w ofyn, neu os meddyliwch ein bod wedi
gadael unrhyw beth y dymunech gael gwybodaeth amdano allan, cofiwch
gysylltu â ni. Croesawn ymwelwyr i’n hysgol a buasem yn mwynhau cael y
cyfle i ddangos yr ysgol i chi.
Polisiau Ysgol
Mae copiau o bob polisi ysgol ar gael i’w gweld yn swyddfa’r ysgol, mae
polisiau yn cael eu hadolygu bob blwyddyn, bob tair blynedd, neu pan fo
angen o achos newidiadau deddfwriaeth. Mae pob polisi yn cael ei arolygu a
chadarnhau gan Fwrdd Y Llywodraethwr a’r Pennaeth. Mae copiau o bolisiau
allweddol yn cael eu hanfon adref at rieni a gofynnir am adborth, maent i gyd
yn cydymffurfio gyda’n cynllun Cydraddoldeb Strategol. Gwelir polisiau
allweddol ar safwe’r ysgol ond bydd copiau o bolisiau eraill ar gael os ydych
yn gofyn yn swyddfa’r ysgol.
Enwau Dosbarthiadau
Mae gennym dri dosbarth ffwrd Gymraeg a phedwar dosbarth ffrwd Saesneg;
efallai bydd y drefn hyn yn newid o flwyddyn i flwyddyn ac mae’n cael ei
heffeithio gan niferoedd y plant a chyllid yr ysgol.
Llyn y Fan (Derbyn a blwyddyn 1 y ffrwd Gymraeg)
Cantre’r Gwaelod (Y ffrwyd Gymraeg bl 2 a 3)
Tryweryn (Y ffrwd Gymraeg bl 4, 5 a 6)
Harlech (Y ffrwd Saesneg Derbyn a rhai bl 1)
Y Bala (Y ffrwd Saesneg bl 1 2 a 3)
Cilmeri (Y ffrwd Saesneg bl 3 and 4)
Beddgelert (Y ffrwd Saesneg bl 5 and 6)
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MANYLION AM SUT I GYSYLLTU Â’R YSGOL, MAP A GWEITHWYR
Cyfeiriad yr ysgol
Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary
Ysgol Gynradd Gymunedol Yr Eglwys Yng Nghymru Trefonnen
Lôn Trefonnen,
Llandrindod,
Powys.
LD1 5EP
Rhif Ffôn Swyddfa’r Ysgol: 01597 822190
Gwefan yr Ysgol: www.trefonnen@powys.gov.uk

Pennaeth - Mrs Jessica Stuart-Lyon
Dirprwy -

Miss Sioned Hughes

Cadeirydd y Llywodraethwyr – Mrs Jo Harris
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NI chaniateir cŵn ar safle’r
ysgol, ar wahan i gŵn tywys.
Dylid cadw unrhyw gi arall
oddi ar y safle neu yn eich
car os byddwch wedi parcio
ar faes parcio’r ysgol.

Map o’r Ysgol
Bydd plant
Cyfnod Allweddol
2 i gyd yn ffurfio
llinellau gyda’u
dosbarth ar yr
iard hon pan fydd
y gloch yn canu
am 9 o’r gloch.
bob bore.

Iard CA2
a cae yr ysgol

S3
Bl3/4

S2
Bl
1/2/3

Nurtu
re
Room

S4
Bl
5/6

NI chaniateir Ysmygu mewn
unrhyw fan ar safle’r ysgol gofynnwn i chwi gael
gwared o sigarennau yn y
biniau sydd y tu allan i’r
safle.

S1 Bl
R/1

Allanfa
amser
chwarae i
blant CA2

Allanfa
amser
chwarae i
blant CS

Iard y Cyfnod Sylfaen
Bydd plant S2 a C2 yn
ffurfio llinellau y tu
fewn i’r ystafell gotiau
am 9 o’r gloch bob
bore. Bydd plant S1 a
C1 yn mynd yn syth at
ddrysau eu
hystafelloedd am
9 o’r gloch.

C4
Bl 4/5/6

Neuadd
C3
Bl
2/3

Maes
Parcio
Cegin
yr Ysgol

C1
Bl R/1

TGCh

Blynyddo
edd
Cynnar

Bwyleri
Prif
Fynedfa

Cylch

Parcio i’r
Anabl –
Bathodyn
Glas
YN UNIG

Swyddfa’r
Ysgol

Ystafell y
Gymuned

Stafell
y
Staff
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Llywodraethwyr
Mae Bwrdd y Llywodraethwyr yn gyfrifol am redeg yr ysgol mewn
cydweithrediad â’r Pennaeth, y staff a’r Awdurdodd Lleol, Mae’r
Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd, fel corff cyfan, neu fel y nifer o isbwyllgorau sydd yn perthyn iddo. Mae’r Is-bwyllgorau hyn yn
gyfrifol am wahanol agweddau ar lywodraethu’r ysgol. Mae’r
Llywodraethwyr yn cynorthwyo i gynllunio a ffurfio cyfeiriad i’r
ysgol, gan roi sylw manwl i ofynion y gyllideb a’r cwricwlwm a
sicrhau fod y disgyblion i gyd yn derbyn yr hyn sydd ei angen
arnynn nhw, nid yn unig yn addysgol, ond yn ysbrydol, foesol a
chymdeithasol hefyd.
Mae’r Bwrdd Llywodraethol yn cynnwys –
1. Rhieni Lywodraethwyr – Llywodraethwyr wedi eu hethol gan
y rhieni Dylan Jones, Jo Harris, Sue Evans, Simon Ealey Fitzgerald, Cath
Ealey Fitzgerald

2. Llywodraethwyr Corfforaethol – Gan fod yr ysgol yn Ysgol yr

Eglwys yng Nghymru, penodir Llywodraethwyr Corfforaethol
gan Eglwys y Plwyf, gyda chyfarwyddyd Cyfarwyddwr Addysg
yr Esgobaeth, er mwyn cadw cymeriad unigryw yr ysgol. Dr
Brian Cartwright, Andrew Perrin ac un lle ar gael.

3. Llywodraethwyr Athrawon – Penodir y llywodrethwyr hyn gan
yr athrawon. Mrs Katy Smith.
4. Gweithiwyr Lywodraethwyr – Aelod o’r staff nad yw’n
athro/athrawes yn cynrychioli’r gweithwyr eraill Sue Barker.
Mae’r brifathrawes hefyd yn lywodraethwr.
5. Llywodraethwyr y Gymuned – Penodir y llywodraethwyr hyn i
gynrychioli’r gymuned ehangach. Benjamin Williams a Mai
Ellis.
6. Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol – Penodir y
llywodraethwyr hyn gan yr Awdurdod Lleol, Tim Broome ac
un lle ar gael.

Ceir Manylion am sut i gysylltu â’r Llywodraethwyr ar dudalen 24.
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STAFF YR YSGOL
SCHOOL STAFF
Mrs StuartLyon
Headteacher
Pennaeth

Mrs Cathy
James
PPA a Bl 5/6
Beddgelert

Miss Hughes
Bl 4/5/6
Treweryn
Dirprwy
Pennaeth

Mr Lawrence
Bl Rec/1
Harlech

Mrs Motton
Bl 1/2/3
Y Bala

Mrs Smith
Bl 3/4
Cilmeri

Cydlynydd
Anghenion
Dysgu
Ychwanegol
(ALNCo)
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Miss Jones
Bl Rec/1
Llyn y Fan

Mrs Davies
Bl 1/2
Cantre’r
Gwaelod

Mr Painter
Bl 5/6
Beddgelert

Mrs
Cornelius
PPA, Bl
Rec/1 Llyn y
Fan

Mr Coleman

Mrs James

Rheolwr
Cymunedol

Swyddfa /
Cyfrifau

Adeiladau
Cynorthwyydd
Addysgu
(LSA)

Mrs Gough

Rheolwr
Cymunedol

Debbie
Jarman
LSA
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Angie
Sedgewick
LSA

Andrew
Cromie
LSA
Goruchwyliwr
canol dydd
(MDS)

Emily
O’Connell
LSA

Gwyneth
Hammond
LSA
MDS

Mandy Davies
LSA

Jilly Wilson
LSA
MDS

Arweinydd
clwb brecwast
MDS

Sam Pugh
LSA

Tess Brown
LSA
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Sue Barker
LSA

Julie Hughes
LSA

Arweinydd
Clwb ar ol
Ysgol
MDS

Sandra
Heighway
MDS

Sara Francis
LSA
MDS

Ffion Jones
LSA

Orla Patten
LSA

Clare Haslam

Katie Carter

Arwinydd
dechrau’n deg

Arwinydd
blynyddoedd
Cynnar
Dechrau’n
deg
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Tracey Price
Arwinydd
Cylch
Arwinydd
dechrau’n deg

Charlotte
Griffiths
Arwinydd
Cylch
Arwinydd
dechrau’n
deg

Michelle
Iveson

Kelly
Hawksworth

Blynyddoedd
Cynnar

Blynyddoedd
Cynnar

Dechrau’n
deg

Dechrau’n
deg

Julie Lewis
Cogydd

Paula Kemp
Cogydd
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AMSEROEDD A DYDDIADAU
Y Diwrnod Ysgol (mae dyddiadau’r tymhorau i’w cael ar
wefan yr awdurdod - www.powys.gov.uk)
Diwrnod yn dechrau Amser Chwarae BoreAmser Cinio’r Plant Bach Amser Cinio’r Plant Hŷn Diwedd y Diwrnod Ysgol -

9.00
10.20 - 10.25
12.00 - 1.15
12.30 - 1.30
3.30

Oriau Ysgol
Mae’r diwrnod ysgol yn cychwyn am 9.00 y bore. Agorir y
llidiardau am 8.50 y bore, ac o hynny ymlaen mae croeso i’r
plant bach fynd i’w hystafelloedd gotiau tra y bydd y plant
hŷn yn chwarae ar yr iard uchaf hyd nes y bydd y gloch yn
canu am 9.00 o’r gloch. Bydd y gatiau allanol yn cael eu cloi
yn fuan wedyn i sicrhau diogelwch a gwarchodaeth ein disgyblion a’n
gweithwyr i gyd. Bydd y diwrnod ysgol yn gorffen am 3.30 y prynhawn, a
datgloir y llidiardau ymlaen llaw. Dylid casglu’r plant wrth ddrws eu hystafell
ddosbarth oni bai fod trefniant arall wedi ei wneud gyda’r athrawes ddosbarth
Cofrestru
Mae pob athrawes ddosbarth yn llenwi’r cofrestr am 9.00 o’r gloch bob bore.
Os bydd plentyn yn cyrraedd ar ôl 9.00 o’r gloch ond cyn 9.30 o’r gloch y
bore, yna byddant yn cael eu marcio fel eu bod wedi cyrraedd yn hwyr –
mae’r awdurdod yn cydnabod hyn fel ‘absenoldeb wedi ei awdurdodi. Os yw
eich plentyn yn cyrraedd yn hwyrach na 9.30 y bore am resymau ar wahan i
drefniant meddygol wedi ei gadarnhau, bydd swyddfa’r ysgol yn nodi hyn fel
‘absenoldeb heb ei awdurdodi’. Mae staff y swyddfa yn gwirio’r cofrestri bob
bore, a byddant yn cysylltu â’r Rhieni/Gofalwyr pan nad yw’r ysgol wedi cael
gwybod am absenoldebau. Mae absenoldebau, wedi eu hawdurdodi ac heb
eu hawdurdodi, yn cael eu cofnodi a’u dangos ar adroddiad diwedd blwyddyn
eich plentyn.
Beth os ydw i’n hwyr?
Os ydych yn darganfod eich bod am fod yn hwyr yn dod i gasglu’ch plentyn o’r
ysgol ar ddiwedd y dydd, cysylltwch â ni mor fuan ag sydd yn gyfleus. Bydd
plant sydd yn dal yn eu hystafelloedd dosbarth am 3.40 y prynhawn yn cael
eu hebrwng i swyddfa’r ysgol. Bydd y staff yn gwneud ymdrech i gysylltu â
chi neu unrhyw berson arall sydd wedi ei enwi fel cysylltiad brys i wneud
trefniadau. Os na ellir cysylltu â neb, neu os ydych yn methu â dod i gasglu’ch
plentyn, yna bydd y plentyn yn mynd i’r Clwb ar ôl Ysgol os oes lle ar gael ac
os ydych wedi’i cofrestru. Codir tâl am yr amser y bydd eich plentyn yn ei
dreulio yn ein clwb, pan nad oes lle ar gael neu dydych chi ddim wedi
cofrestru gyda’r clwb bydd eich plentyn yn aros ar y fainc ger y swydddfa tan
iddynt gael eu casglu. Os nad ydynt wedi cael eu casglu erbyn 5 a does dim
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modd cysylltu ȃ chi bydd y staff yn ffonio gwasanaethau plant i helpu gofalu
am eich plentyn.

Beth os oes yn rhaid i mi gasglu fy mhlentyn yn gynnar?
Bydd plant sy’n gorfod cael eu casglu’n gynnar i’w casglu o swyddfa’r ysgol, a
hynny i’w gofnodi ar y gofrestr gan staff y swyddfa. Os na roddwyd caniatad
ymlaen llaw i’r plentyn adael yn gynnar yna mae hi’n bosibl y bydd yr ysgol yn
gofyn am wybodaeth ychwanegol.
Amseroedd Chwarae
Mae amser chwarae bore ac amser cinio i’r plant i gyd. Mae plant y Cyfnod
Sylfaen yn chwarae tu allan ar yr iard uchaf yng nghefn yr ysgol a phlant
Cyfnod Allweddol 2 yn defnyddio’r iard isaf, sydd yn agos i adeilad Theatr
Powys. Yn ystod Amseroedd Chwarae, mae cyfle i’r plant i gyd chwarae
gydag offer chwarae’r ysgol, i redeg o gwmpas ac i ollwng stêm neu i ymlacio
yn y mannau tawel sydd ar gael, yn siarad gyda ffrindiau neu’n tynnu lluniau.
Ynglŷn â byr-brydau amser chwarae gweler tudalen 22.
Gofynnwn i blant beidio â dod a tegannau o gartref i’r ysgol, gan fod plant yn
mynd yn ypset os collir hoff degan, neu os yw’n cael ei adael yn yr ysgol. Mae
problemau’n codi hefyd pan mae gan nifer o blant degan sydd yr union yr un
fath. Er hynny, rydym yn deall fod adegau pan mae plentyn ifanc angen tegan
cyfarwydd i’w alluogi i ddygymod â bod yn yr ysgol, ac y mae hynny’n cael ei
ganiatau – trafodwch hyn gyda’r athrawes ddosbarth os gwelwch yn dda.
Bydd achlysuron arbennig pan y bydd hi’n iawn i blant ddod â tegan i’r ysgol,
ac fe roir gwybod i Rieni/Gofalwyr bryd hynny.
Clwb Brecwast
Mae gynnon ni Glwb Brecwast poblogaidd a llwyddiannus iawn sy’n dechrau
am 8.00 y bore hyd 8.50 y bore. Gosodir nifer o gêmau a gwethgareddau i’r
plant i’w mwynhau, a byddant yn cael brecwast os cyrhaeddant cyn 8.45 y
bore. Mae brecwast yn cynnwys grawnfwyd neu dôst a chwpaned o sudd
ffrwythau. Nid yw clwb brecawst yn rhad ac am ddim rhagor. Maen costio:
* £5 yr wythnos y plentyn os ydych yn talu o flaen llaw e.e. tymor 6 wythnos = £30
* £6 yr wythnos y plentyn os ydych yn talu yn wythnosol
* £2 yr wythnos y plentyn os ydych yn talu bob dydd
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Cinio
Yn ystod amser cofrestru yn y bore bydd cofrestr cinio yn cael ei gofnodi ac y
mae dewis gan bob plentyn i archebu cinio ysgol. Mae cinio yn cael ei fwyta
yn y neuadd yn ystod yr awr ginio. Mae mwy o fanylion am ginio’r ysgol i’w
gael yn yr adran ‘Cino Ysgol’.
Clwb Ar Ôl Ysgol
Mae Clwb Ar Ôl Ysgol yn cael ei
gynnal yn ystafell Cylch Chwarae’r
Blynyddoedd Cynnar Saesneg o
3.30 tan 5.30 y prynhawn bob dydd.
Mae angen i Rieni/Gofalwyr lenwi
ffurflen gofrestru os ydyn nhw’n
dymuno i’w plant fynychu’r clwb.
Mae’r ffurflenni ar gael gan y staff
sy’n arwain y clwb.
Mae byrbryd ar gael i’r plant pan mae’n nhw’n cyrraedd ac fy fyddan nhw’n
cymryd rhan mewn nifer o wahanol gêmau a gweithgareddau fel y dymunan
nhw. Codir tâl, ac y mae faint y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar faint o
amser y mae’r plant yn eu dreulio yn y clwb.
3.30 - 4.30 3.30 - 5.00 3.30 - 5.30 -

£4
£5
£6

Gwasanaethau
Yn ystod pob wythnos, rydym yn cael gwasanaetau ysgol gyfan (sy’n
canolbwyntio ar werthoedd), Addoli ar y Cyd, gwasanaeth Cymraeg, myfyrio
acgweddïau dosbarth, Ymarfer Emynau (plant Iau yn unig), gwasanaeth
Cyfnod Sylfaenol a gwasanaeth gwobrwyo ar ddiwedd pob wythnos.
Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau, gweler Tud 44.
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Blwyddyn yr Ysgol
Mae’n bosibl i’r digwyddiadau hyn newid o flwyddyn i flwyddyn:
Medi

Dechrau’r Flwyddyn Ysgol newydd
Cynghrair pêl-rwyd yn dechrau

Hydref

Lluniau unigol plant
Eisteddfod Llandrindod
Cynghrair Pelrwyd yn dechrau
Cynlluniau Addysg Bersonol yn cael eu hanfon allan
Gŵyl Ddiolchgarwch
Pythefnos Asesu
Noson Rieni
Hanner Tymor
Noson Tân Gwyllt
Codi arian at Plant mewn Angen
Noson Agored i Rieni/Gofalwyr
Sioe Ffasiwn
Cyngerdd Nadolig neu Wasanaeth Carolau yn yr ysgol
Gwasanaethau Carolau’r Ffrwd Gymraeg
Partïon Nadolig
Cinio Nadolig.
Ymweliadau â’r Theatr
Gwyliau Nadolig
‘Young Voices’

Tachwedd

Rhagfyr

Ionawr

Mawrth

Disgo Gŵyl Sant Ffolant.
Hanner Tymor.
Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi.
Diwrnod y Llyfr(Gwisg Ffansi)
Codi arian at ddiwrnod Y Trwyn Coch.
Bingo Bwni’r Pasg
Dysgu Sgiliau Beicio

Ebrill

Gwyliau Pasg

Chwefror

Mai
Mehefin
Gorffennaf

Awst

Asesu Darllen, Sillafu a Mathemateg
Hanner Tymor
Mabolgampau
Adroddiadau diwedd Blwyddyn i’r Rhieni/Gofalwyr
Gweithgareddau trosglwyddo
Ffair Haf.
Wythnos Anwytho – Blwyddyn 6
Gwasanaeth yn y Gadeirlan yn Aberhonddu – Blwyddyn 6
Tripiau diwedd blwyddyn
Yr ysgol yn cau am yr Haf
Gwyliau Haf
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MYNEDIAD, PRESENOLDEB A GWYLIAU YN YSTOD TYMOR YSGOL
Mynediad
Mae’n rhaid i blentyn fod yn yr ysgol yn llawn-amser o ddechrau’r tymor yn
dilyn y pumed penblwydd. Ym Mhowys ar ddechrau tymor yr Hydref, Mis Medi
2018, mae’n bosibl i blentyn gael ei dderbyn i’r ysgol, ar gais rhieni neu
ofalwyr, yn llawn-amser neu yn rhan-amser, o ddechrau’r tymor y mae’r
plentyn yn cael penblwydd yn bedair oed. Bydd un adeg penodol i
ddechrau ysgol yn unig.

Gall plentyn a gafodd ei eni rhwng 1 Medi 2013 a 31 Awst 2014 ddechrau

ysgol ym Mis Medi 2018
Gall plentyn a gafodd ei eni rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015 ddechrau

ysgol ym Mis Medi 2019
Gall plentyn a gafodd ei eni rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 ddechrau

ysgol ym Mis Medi 2020
Gall plentyn a gafodd ei eni rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017 ddechrau

ysgol ym Mis Medi 2021
Os bydd plentyn yn mynychu darpariaeth cyn-ysgol sydd ddim yn gysylltiedig
ȃ’r ysgol gynradd ac mae'r rhiant/gofalwr yn dymuno i'w plentyn fynychu’r
ysgol honno, bydd dal yn ofynnol iddynt wneud cais am le mewn dosbarth
derbyn yn y brif ysgol pan fydd y plentyn yn barod i ddechrau addysg llawn
amser ym mis Medi 2018.
Nid yw cael lle mewn darpariaeth cyn-ysgol sydd ddim yn seiliedig yn yr ysgol
yn gwarantu lle yn yr ysgol yn 4 oed a bydd meini prawf yr awdurdod ar gyfer
derbyniadau ysgol yn berthnasol os bydd y galw am leoedd mewn grŵp
blwyddyn derbyn yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael.
Gellir gwneud cais ar-lein am le mewn dosbarth derbyn mewn ysgolion
cynradd drwy ymweld â gwefan Powys, www.powys.gov.uk digwydd-ysgolion
& myfyrwyr – cais am ysgol. Bydd cais a wneir fel hyn yn cyrraedd y tîm
derbyniadau yn gyflymach o lawer a bydd rhieni yn derbyn e-bost erbyn 9.00
yb ar fore dydd Mercher 18 Ebrill, 2018 (dyddiad cynnig Cenedlaethol) i’w
hysbysu os yw eu plentyn wedi ennill lle yn eu hysgol dewis cyntaf.
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Meini Prawf mynediad i’r ysgol
Lle bo ysgolion yn orlawn mae'n ofyniad o Ddeddf fframwaith & safonau
ysgolion, 1998 bod meini prawf yn cael eu cyhoeddi, a ddefnyddir wedyn i
benderfynu ar nifer y derbyniadau. Bydd disgyblion â datganiad anghenion
addysgol arbennig sy’n enwi ysgol ble dylent fynd iddi oherwydd eu
hanghenion yn cael lle yn awtomatig.
1. Plant sy’n derbyn gofal neu sydd wedi derbyn gofal (bydd angen rhoi
tystiolaeth am blentyn sydd wedi derbyn gofal gyda’r ffurflen gais.)
2. Presenoldeb brawd neu chwaer hŷn yn yr ysgol, lle mae’r cartref yn dal
i fod o fewn ardal dalgylch yr ysgol pan mae’r plentyn yn dechrau
ysgol.
3. Lleoliad y cartref os yw o fewn ardal dyraniad presennol yr ysgol.
4. Unrhyw anghenion meddygol a chymdeithasol arbennig sy’n
berthnasol i’r plentyn unigol, lle bo presenoldeb mewn ysgol benodol
yn hanfodol. (Bydd angen tystiolaeth i gyfynd ȃ’r ffurflen gais.)
5. Presenoldeb brawd neu chwaer yn yr ysgol, pan nad yw cartref y teulu
o fewn ardal neu ddalgylch gwreiddiol yr ysgol pan mae’r plentyn yn
dechrau ysgol.
6. Lleoliad y cartref mewn perthynas â’r ysgol ac ysgolion eraill os yw y tu
allan i ardal dyraniad presennol yr Ysgol
* Mae brawd/chwaer yn cynnwys hanner brodyr/chwiorydd, llys
frodyr/chwiorydd, plant wedi’u mabwysiadu a phlant maeth sy’n byw yn
yr un cartref
O fewn pob un o’r meini prawf hyn, dyrennir lleoedd ar sail y pellter cerdded
byrraf a mwyaf diogel ac ymarferol i’r ysgol mewn trefn fanwl o bellter, hyd at
nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd blaenoriaeth i'r disgybl sy'n byw agosaf at yr
ysgol. Mesurir y pellter oddi wrth y pwynt mynediad agosaf ar y briffordd
gyhoeddus i'r disgybl * cartref arferol sy'n agosaf at yr ysgol a'u mesur i gât yr
ysgol agosaf. Mae'r awdurdod lleol yn defnyddio'r System gwybodaeth
ddaearyddol Info Map i fesur pob pellter.
* cartref arferol y rhiant/gofalwr sy'n cael budd-dal plant ar gyfer y disgybl.
(Dyma achos lle mae'r plentyn yn byw gyda rhieni/gofalwyr a rhannu
cyfrifoldeb am ran o'r wythnos). Mae awdurdod lleol yn cefnogi egwyddor
cyflawni dewis y rhieni lle bynnag a phryd bynnag y mae’n posibl. Fodd
bynnag, rhaid cydnabod y gall fod yn bosibl i gydymffurfio â dewis y rhieni os
bydd ysgol, yn derbyn plentyn, yn mynd yn groes i'r gofyniad i gydymffurfio â
dyletswydd statudol mewn perthynas â maint dosbarthiadau babanod.
Os nad yw'r plentyn yn cael lle yn eu ysgol dewis cyntaf, bydd lle, os yn
bosibl, yn ei ail ddewis. Os nad yw'n bosibl cynnig lle naill ai yn yr ysgol dewis
cyntaf neu'r ail, neu os na nodwyd ail ddewis ar y ffurflen, bydd yr awdurdod
yn rhoi plentyn mewn ysgol arall, mor agos at y cartref â phosibl.
Mae gan rieni hawl i apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod i beidio â rhoi
lle i blentyn yn eu hysgol dewis cyntaf neu'r ail, ac amlinellu manylion am sut i
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wneud hyn mewn llythyr at yr awdurdod, a fydd, gobeithio, yn cyrraedd ar y
dyddiad cynnig.
Dylai rhieni sy'n dymuno trosglwyddo eu plentyn i ysgol arall ar unrhyw adeg,
am resymau ac eithrio newid cartref, yn y lle cyntaf, drafod y mater gyda
phennaeth ysgol bresennol y plentyn i drafod eu rhesymau dros ofyn am
newid ysgol. Os, ar ôl trafodaethau, yw’r rhiant rhiant yn dymuno trosglwyddo
eu plentyn i ysgol arall, dylid cwblhau ffurflen gais. Mae’r ffurflen ar gael i'w
lawrlwytho ar y dudalen 'wneud cais am le mewn ysgol' ar y wefan Powys,
neu
gan
y
tîm
trafnidiaeth
a
derbyniadau
admissionsandtransport@powys.gov.uk 01597 826477. Ceir adran ar y
ffurflen hon i'w chwblhau gan ysgol bresennol neu flaenorol y plentyn. Pan
fydd y ffurflen wedi'i llenwi gan y rhiant/gofalwr a'r ysgol dylid ei ddychwelyd at
dîm trafnidiaeth a derbyniadau. Oni bai fod newid cyfeiriad cartref y plentyn,
mae drosglwyddo fel arfer yn digwydd ar ddechrau'r termau a hanner tymor.
Trosglwyddo i'r ysgol uwchradd.
Yn Ysgol Trefonnen rydym yn angerddol am ein disgyblion gael y dechrau
gorau yn eu haddysg, o'r funud y maent yn ymuno â ni at y pwynt lle maent yn
gadael i barhau ar eu taith. Fel rhan o'n hymrwymiad iddynt, ein nod yw i
wneud eu trosglwyddo o Ysgol Trefonnen i’w hysgol uwchradd mor esmwyth
ag sy'n bosibl. Rydym yn deall y gall y broses bontio fod yn frawychus i rai ac
felly yr ydym yn ofalus i ddarparu rhaglen strwythuredig a chefnogol sy'n
cynnwys cyswllt agos gyda'r ysgolion uwchradd y mae ein pobl ifanc yn
symud iddynt. Datgelodd arolwg diweddar bod ein pobl ifanc sy'n gadael
blwyddyn 6 yn unfrydol bod disgyblion yn teimlo bod yr ysgol hon wedi eu
cefnogi’n llawn ac yn eu paratoi ar gyfer eu trosglwyddo a'u bod yn gallu ateb
yr heriau sydd i ddod gyda hyder.
Presenoldeb
Mae bod yn bresennnol yn yr ysgol bob dydd yn bwysig i ddatblygiad
addysgol a chymdeithasol eich plentyn. Rydyn ni’n gwerthfawrogi fod adegau
pan fo plentyn yn rhy sal i ddod i’r ysgol, ond, er hynny, rydyn ni am eich
annog i sicrhau fod eich plentyn yn dod i’r ysgol, yn brydlon. Rydyn ni’n
cyflwyno Gwobr Presenoldeb bob wythnos i’r dosbarth sydd â’r canran
presenoldeb uchaf. Mae plant sydd wedi bod yn bresennol 100%, 99% a 98%
o’r amser yn ystod tymor yn derbyn tystysgrifau yn y gwasanaeth ar ddiwedd
tymor. Ond rydyn ni’n pryderu os yw plentyn yn bresennol am lai nag 90% o’r
amser. Pan fydd hyn yn digwydd bydd yr Ysgol a’n Swyddog Lles Addysgol
yn gweithio gyda ni a’r teulu er mwyn wynebu’r consyrn am bresenoldeb.
Bydd rhai plant eisiau dod i’r ysgol pan nad ydyn nhw’n teimlo’n ddigon da i
ddod hyd yn oed.
Mae ein polisi yn glir ar hyn – dylai plant aros gartref o’r ysgol am 48 awr
wedi’r cyfnod diweddaraf hwn o daflu i fyny neu ddolur rhydd. Mae hyn
yn help i geisio cadw plant eraill yn yr ysgol rhag cael y salwch.
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Gwyliau yn ystod y tymor
Mae mynd ar wyliau yn ystod y tymor yn golygu bod plant yn colli amser ysgol
pwysig. Bydd yn anodd iddynt ddal i fyny ar waith y maen nhw wedi ei golli, ac
mewn diwrnod ysgol prysur, y mae’n anodd i ysgolion neilltuo amser
ychwanegol i helpu plentyn i wneud y gwaith. Gall peidio bod yn rhan o fywyd
cymdeithasol yr ysgol gael effaith andwyol ar les disgybl hefyd. Mae ymchwil
Addysgol yn cysylltu cyrhaeddiad disgybl â phresenoldeb. Mae presenoldeb o
90% yn gyfystyr â cholli ½ diwrnod yr wythnos. Mae hynny’n golygu 4
wythnos gyfan wedi’i colli yn ystod blwyddyn ysgol. Ni fydd y pennaeth yn
awdurdodi/cytuno ar gyfer gwyliau i'w cymryd yn ystod ein cyfnod prawf
cenedlaethol ym mis Mai.
Mae gan y pennaeth hawl i ganiatáu hyd at ddeng niwrnod o absenoldeb
awdurdodedig mewn blwyddyn ysgol. Gwneir penderfyniadau nail ai i
awdurdodi absenoldeb ai peidio drwy ystyried y pwyntiau canlynol:
· pan fydd y cyfnod o absenoldeb
· lefel presenoldeb cyfredol y disgybl-hyd am hanner tymor yr Hydref, byddwn
yn defnyddio ffigur % o'r flwyddyn flaenorol
· Pa mor agos yw’r profion cenedlaethol, asesiadau allanol neu arholiadau
eraill
· faint o absenoldeb eisoes wedi'u cymryd o fewn y flwyddyn academaidd
bresennol
· cyfnod yr absenoldeb
· unrhyw amgylchiadau arbennig.
Os cytunir bod amgylchiad yn 'eithriadol', bydd y pennaeth yn awdurdodi’r
absenoldeb. Mae’r A A LL yn checio cofrestr yr ysgol a monitro presenoldeb
plant am wyliau yn ystod y tymor ac absenoldeb. Rhaid llenwi ffurflen
gwyliau gan rieni/gofalwyr sy’n mynd gyda’i plant ar wyliau yn ystod
tymor yr ysgol. Mae rhain ar gael yn y swyddfa ac maent yn cael eu gweld
gan yr EWO.
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BWYD A DIOD YN YR YSGOL
Byrbrydau Amser Chwarae
Caniateir i blant ddod â byrbrydau i’r
ysgol ar gyfer amser chwarae’r bore, neu
fe allen nhw brynu un o du allan ystafell
Beddgelert. Mae’r plant hŷn yn gallu
prynu ffrwythau am 20c yr eitem.
Gofynnwn i chi anfon byrbryd iach i’r
ysgol gyda’ch plentyn – ffrwyth neu gaws
a bisgedi. Yn dilyn cyngor gan ddeintydd
yr ysgol, ni ddylid dod â bariau grawnfwyd
i’r ysgol. Gofynnir i bob plentyn yn y
Cyfnod Sylfaen i ddod â punt (£1.00) i’r
ysgol bob wythnos i dalu am eu byrbryd
dosbarth.
Poteli Yfed
Dylai plant ddod â potel o ddŵr gyda nhw o gartref i’r ysgol bob dydd; bydd
hyn yn sicrhau y bydd ganddyn nhw gyflenwad o ddŵr yn gyson drwy’r dydd.
Ni ddylai’r plant yfed sudd ffrwyth drwy’r dydd – mae modd iddynt yfed hwn fel
rhan o’u cinio, ond y mae deintydd yr ysgol yn ein cynghori na ddylai plentyn
yfed diod fel hyn drwy’r dydd. Mae llaeth ar gael am ddim bob dydd i blant y
Cyfnod Sylfaen (i fyny i Blwyddyn 3).
Cinio
Mae dau ddewis amser cinio – gall plant ddod â cinio efo nhw i’r ysgol neu
gael cinio ysgol. Gofynnwn i chi beidio rhoi cnau, na bwydydd yn cynnwys
cna, megis menyn cnau mwnci, yn y pecynnau bwyd gan fod gan rhai plant
alergedd llym iawn i gnau. Mae bwydlenni cinio ysgol i’w cael o
www.schoolmeals.powys.gov.uk. Adolygir y fwydlen ddwywaith y flwyddyn i
sicrhau amrywiaeth. Mae hi’n bosibl i chi gasglu bwydlen o swyddfa’r ysgol
hefyd os oes angen. Pris cinio ar hyn o bryd yw £2.25 y dydd. Telir am ginio

gan Parent Pay cashless system – cysylltwch ȃ Powys catering osgwelwch
yn dda ar 01597 827500, neu cashless.catering@powys.gov.uk am gymorth.
Mae gofynion deietegol arbennig, er enghraifft prydau llysieuol, ar gael
gydag un wythnos o rybudd I’r swyddfa neu athro dosbarth.
Arian
Dylid talu unrhyw sieciau i ‘Ysgol Trefonnen’. Dylid rhoi arian parod am dripiau
ysgol ac yn y blaen i staff y swyddfa neu’r athrawes ddosbarth. Dylid rhoi’r
taliadau hyn mewn amlen ac ysgrifennu enw a dosbarth y plentyn, pwrpas y
taliad a’r swm sydd i’w dalu ar yr amlen.
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DILLAD YSGOL
Gwisg Ysgol
Gellir archebu gwisg ysgol o swyddfa’r ysgol
neu yn uniongyrchol gan ‘Performance
Clothing’. Gwnech yn siwr fod enw eich
plentyn i’w weld yn glir ar y wisg ysgol.
Rydyn ni’n gwerthu gwisg ysgol ail-law am
£1.00 yr eitem. Gofynnwch i staff y swyddfa
am y wisg ysgol ail-law. Derbynnir gwisgoedd aillaw yn ddiolchgar er mwyn i ni allu adnewyddu’r
stoc.
Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol mewn dillad
addas bob adeg o’r flwyddyn. Dewis anaddas ydy
esgidiau ysgafn ym mis Rhagfyr!
Dillad Sbâr
Mae gynnon ni stoc fechan o ddillad sbâr yn yr
ysgol ar gyfer yr adegau hynny pan mae plentyn
yn ‘cael damwain’. Gofynnwn yn garedig i chi
olchi’r dillad hyn a’u dychwelyd cyn gynted ag
sydd bosibl. Os dymunwch, gallwch sicrhau fod
dillad sbâr, gyda enw’ch plentyn arnynt, ar gael yn
yr ysgol bob amser. (Gellir cadw’r dillad hyn mewn
bag ar beg eich plentyn yn yr ystafell gotiau).
Dillad Addysg Gorfforol a Nofio
Ceir manylion am y dillad sydd ei angen ar gyfer
Addysg Gorfforol a Nofio ar dudalennau 29 a 30.
Eiddo Coll
Rhoir dillad sydd ‘ar goll’ mewn bocs mawr glas yn
y prif goridor yn ymyl C2. Ar hyn o bryd mae’r holl
eitemau sydd yn y bocs heb enwau arnynt. Ar
ddiwedd pob hanner tymor a thymor, mae staff yr
ysgol yn golchi pob dilledyn yn y bocs eiddo coll.
Rhoir eitemau o’r wisg ysgol yn ein stoc o ddillad
i’w gwerthu ac anfonnir dillad nad ydyn nhw’n wisg
ysgol i gynllun y ‘Bags 4 School’.
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CYSYLLTU
Nosweithiau Rhieni / Gofalwyr
Cynhaliwn ddwy Noswaith Rhieni/Gofalwyr bob blwyddyn; un yn ystod Tymor
yr Hydref ac un yn Nhymor y Gwanwyn. Yn y nosweithiau hyn mae cyfle i rieni
a gofalwyr i drafod datblygiad eu plentyn, wyneb yn wyneb â’r athrawes
ddosbarth. Mae’r nosweithiau hyn hefyd yn help i adeiladu perthynas rhwng yr
ysgol a’r cartref, a hynny’n gymorth i gynnal ac ategu dysgu a datblygiad y
plentyn. Ar gyfer y nosweithiau hyn gwneir trefniant rhwng yr athrawes a’r
Rhieni/Gofalwyr, ond os nad ydych yn gallu dod ar y noson, gellir gwneud
trefniadau eraill drwy drafod gyda’r athrawes ddosbarth.
Cylchgrawn Ysgol
‘Trysorau Trefonnen’ ydy teitl y cylchgrawn ysgol. Cyhoeddir y cylchgrawn
unwaith y tymor gan grŵp o blant, sy’n gwneud gwaith ymchwil, yn ysgrifennu
storïau a darnau barddoniaeth ac yn cynllunio croeseiraiau, chwileiriau a
problemau Sudoku. Maen nhw’n cyfweld athrawon, llywodraethwyr a phobl
ddiddorol. Mae’n gylchgrawn ardderchog ac y mae ar gael am ddim i bob
teulu yn yr ysgol. Mae’r cylchgrawn yn cynnwys hysbysebion gan fusnesau
lleol ac y mae hynny’n talu’r costau.

Tudalen
Flaen ein
6ed Rhifyn
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Nosweithiau Agored
Yn ogystal â Nosweithiau Trafod i Rieni/Gofalwyr, rydyn ni hefyd yn cynnal
Nosweithiau Agored. Mae’r nosweithiau hyn yn rhoi cyfle i Rieni/Gofalwyr i
fynd o gwmpas yr ysgol, i gyfarfod athrawon, a gweld gwaith y plant fydd yn
cael ei arddangos ar y muriau ac yn yr ystafelloedd dosbarth. Yn aml iawn,
bydd plant yr ysgol yn perfformoio cerddoriaeth, canu, a dawnsio yn ystod y
nosweithiau hyn. Yn wahanol i Noswaith Drafod, pan mae’r sylw ar
ddatblygiad eich plentyn yn unig, mae’r nosweithiau hyn yn gyfle i weld
datblygiad yr ysgol i gyd.

Tecst ebyst a safwe’r Ysgol
Ar ddechrau bob blwyddyn gofynnir i chi lenwi ffurflen i ymuno, neu beidio, â
gwasanaeth tecst ac ebost yr ysgol. Wedyn byddwn yn anfon tecst ac ebyst
cryno allan yn rheolaidd, a hefyd adnewyddu safwe’r ysgol a thudalen weplyfr
yr ysgol. Mae ein negeseuon yn cynnwys gwybodaeth am beth sydd wedi
digwydd yn yr ysgol, ee, digwyddiadau elusennol, dathlu gwobrau sydd wedi
cael eu rhoi i’r plant am eu cyflawniadau neu bresenoldeb, negeseuon i
atgoffa, y diweddaraf am glybiau a digwyddiadau ar ôl ysgol fel gala nofio,
cystadleuaeth cyfeiriannu, newidiadau staff ac ati.

Bwrdd Hysbysu
Mae llawer iawn o wybodaeth am bethau sy’n digwydd ar y pryd, a phethau
sydd yn mynd i ddigwydd, ar y Bwrdd Hysbysu wrth y Brif Fynedfa. Mae
gwybodaeth arno, hefyd, am grŵpiau Cymunedol sy’n defnyddio’r ochr
gymunedol i’r ysgol, er enghraifft, y Brownies, Slimming World ac yn y blaen,
yn ogystal â gwybodaeth a phosteri am ddigwyddiadau yn Llandrindod. Os
oes gennych chi unrhyw ddigwyddiad yr hoffech ei hysbysebu ar y Bwrdd
Hysbysu rhowch wybod i’r Rheolydd Cymunedol, Mr Ryan Coleman.
Cyfathrebu’n Electronig a Chyfryngau Cymdeithasol
Ar ddechrau bob blwyddyn gofynnir i chi lenwi ffurflen i fod yn rhan o’r
gwasanaeth neu ddim. Rydym yn gallu tecstio, ac e-bostio gwybodaeth am yr
ysgol, cylchlythyron, negeseuon cofio a phamffledi am weithgareddau addas
yn y gymuned. Hefyd mae gan yr ysgol safwe a thudalen Weplyfr i chi weld
beth sy’n digwydd.
Cysylltu â’r Llywodraethwyr
Mae’r llywodraethwyr yn wir yn rhan o fywyd yr ysgol, mae lle iddynt ar y
safwe, maent yn cynhyrchu cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn a cheir arolygiad
blynyddol cynhwysfawr ganddynt yn ystod tymor yr Hydref. Maent yn yr ysgol
yn aml ac maent yn gweithio gyda’r disgyblion ar gyngor yr ysgol, Criw
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Cymraeg a chyngor Eco, sy’n mynd i gyfarfodydd y llywodraethwyr ddwywaith
y flwyddyn. Nid oes cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad blynyddol ond gall rhieni
bleidleisio i gael cyfarfod agored trwy ysgrifennu atynt trwy swyddfa’r ysgol.

Mae llywodraethwyr yr ysgol yn croesawu sylwadau gan Rieni a Gofalwyr
ynglŷn ag unrhyw agwedd o’n Hysgol Gymunedol. Mae cyfle i chi wneud hyn
wrth lenwi’r holiadur blynyddol ar gyfer rhieni. Os oes gennych gwyn benodol
am unrhyw agwedd ar ddatblygiad eich plentyn yn yr ysgol, neu’r ysgol, mae
trefn arbennig o gwyno i’w dilyn. Yn y lle cyntaf dylech fynd â’ch cwyn at y
Pennaeth, Mrs. Jessica Stuart-Lyon. Mae, hefyd, Bwyllgor Cwynion, fel rhan
o’r Bwrdd Llywodraethwyr. Os dymunwch fynd â’ch cwyn at y Llywodraethwyr,
dylech wneud hynny drwy’r Pwyllgor hwn. Arweinydd y Pwyllgor ar hyn o bryd
ydy, Mrs Joanna Harris, a medrwch gysylltu ag hi drwy staff y swyddfa.
Cofnodi Darllen
Pan fydd eich plentyn yn barod, bydd yn cael llyfr darllen a Chofnod Darllen.
Yn y Ffrwd Gymraeg, bydd y plant yn cael llyfrau darllen Cymraeg yn gyntaf,
ac yn cael llyfrau darllen Saesneg yn ystod Blwyddyn 2. Llyfr bychan ydy’r
Cofnod Darllen, ac ynddo bydd unrhyw un sy’n gwrando ar y plentyn yn
darllen yn cofnodi’r tudalennau a ddarllenwyd – gan nodi’r mannau lle’r oedd
angen anogaeth neu rannau oedd wedi eu darllen yn dda iawn! Nid oes yn
rhaid cyfyngu’r cofnodi i lyfrau ysgol yn unig, gallwch gynnwys unrhyw beth y
mae eich plentyn yn ei ddarllen. Defnyddir y llyfr Cofnodi Darllen gan y staff
yn yr ysgol, hefyd. Mae’n gysylltiad pwysig rhwng yr ysgol a’r cartref ac
anogwn Rieni/Gofalwyr i ddarllen gyda’u plant yn rheolaidd. Mae bagiau
pwrpasol i gario llyfrau ar gael o swyddfa’r ysgol am gost gyfredol o £6.50.
Cau’r ysgol mewn Argyfwng
Os bydd rheswm o gwbl dros gau’r ysgol - tywydd mawr neu fod affer ddim yn
gweithio – gwneir yr hysbysiad ar wefan Cyngor Sir Powys
(www.powys.gov.uk), o dan ‘Rhybuddion Cyfredol – cau ysgolion’, (‘Current
Alerts - school closures’). Bydd y rhestru’n cael ei wneud mor gynnar ag y bo
modd fel bod gennych ddigon o amser i drefnu i rywun ofalu am eich plant.Os
bydd angen cau’r ysgol yn ystod y dydd o ganlyniad i dywydd mawr neu fod
offer wedi torri i lawr, yna byddwn yn rhoi gwybod i chi dros y ffôn – gofynnwn
i chi beidio â ffônio’r ysgol, gan fod hynny’n ei gwneud hi’n amhosibl i ni ffônio
allan! Gwnewch yn siwr fod manylion cysylltu â chi yn gyfredol gynnon
ni bob amser.

Ydych chi wedi
manylion
cyfredol i ni?

rhoi eich
cysylltu
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IECHYD
Nyrs Yr Ysgol
Ychydig iawn ydy cyfraniad Nyrs yr ysgol i fywyd Ysgolion Cynradd y dyddiau
hyn. Ei gwaith pennaf ydy casglu gwybodaeth sylfaenol am ddatblygiad pob
plentyn yn y Dosbarth Derbyn cyn belled ag y mae eu taldra, pwysau, clyw a
golwg yn y cwestiwn. Maen nhw, hefyd, yn ymwneud â chynghori ar Addysg
Rhyw i blant Blwyddyn 6.
Llau Pen
Mae’r ysgol yn ymwybodol iawn o’r rhwystredigaeth y mae llau pen yn ei
achosi i blant, i deuluoedd a staff fel ei gilydd. Mae llau pen yn eithaf cyffredin
mewn ysgol, ac y mae eich plentyn yn debygol iawn o ddod i gysylltiad â nhw
rhyw dro. P’un bynnag, does gynnon ni, bellach, ddim hawl i archwilio
gwallt plentyn a chael gwared o’r llau, a does gynnon ni ddim hawl,
chwaith, i anfon llythyrau allan i roi gwybod i Rieni/Gofalwyr fod llau pen
yng ngwallt rhai plant mewn dosbarth. Mae gwybodaeth am sut i ddelio â
llau pen i’w gael gan eich fferyllydd lleol neu oddi wrth Nyrs yr Ysgol. Mae’r
Nyrs yn bresennol yn ein Nosweithiau Agored, a gall hi eich cynghori am sut i
drin llau pen bryd hynny, gan gynnwys yr angen i drin pennau aelodau’r teulu i
gyd os oes llau byw i’w gweld. Mae llyfrynnau am driniaethau ar gael yn
swyddfa’r ysgol.
Salwch ac Absenoldeb
Bydd rhai plant eisiau dod i’r ysgol pan nad ydyn nhw’n teimlo’n ddigon da i
ddod hyd yn oed. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn aros gartref o’r ysgol
am ddau ddiwrnod cyfan (48 awr) wedi’r cyfnod diweddaraf hwn o daflu i
fyny neu ddolur rhydd. Os ydy’r meddyg wedi rhoi antibiotics i’r plentyn, mae
hynny’n golygu fod ganddynt haint, a’u bod arnynt angen amser gartref i’r
feddyginiaeth gael amser i weithio. Rhowch alwad i’r ysgol, os gwelwch yn
dda, os na fydd eich plentyn yn dod i’r ysgol, i egluro’r absenoldeb.
Argyfwng
Sicrhewch, os gwelwch yn dda, fod gan ysgrifenyddes yr ysgol rif ffôn lle y
gall gysylltu â Rhiant/Gofalwr neu berson wedi’i enwi, yn ystod diwrnod ysgol.
Os mai rhif ffôn-ar-lôn ydy o, yna gwnewch yn siwr fod y ffôn ymlaen. Mae
plentyn yn medru bod yn bryderus iawn os methwn ni â chysylltu efo rhywun
pan mae’r plentyn yn sal neu wedi brifo.
Cymorth Cyntaf
Os bydd plentyn wedi ei anafu yn ystod y diwrnod ysgol bydd yn cael Cymorth
Cyntaf. Mae hi’n bosibl i ni ddefnyddio Pecynnau Iâ a plasteri. Dywedwch wrth
yr ysgol, os gwelwch yn dda, os ydy eich plentyn yn dioddef o alergedd i
blasteri. Bydd nodyn yn cael ei anfon gartref gyda’r plentyn os yw wedi
dioddef anaf i’w ben. a bydd aelod o’r staff yn ceisio cael gair efo chi ar
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ddiwedd y dydd i drafod unrhyw anaf, os oes angen gwneud hynny. Disgwylir
i unrhyw un sy’n gofalu am eich plentyn, yn cynnwys athrawon ac aelodau
eraill o staff yr ysgol i ymddwyn fel unrhyw Riant/gofalwr rhesymol a chyfrifol i
sicrhau fod y plant yn ddiogel. Mewn sefyllfaoedd anarferol gall hyn olygu y
bydd yn rhaid rhoi meddyginiaeth i blentyn, neu gysylltu â’r Gwasanaethau
Brys. Mae staff wedi eu hyfforddi mewn Cymorth Cyntaf wrth law i gynnig
cyngor wrth ymdrin ag anaf. Bydd y staff yn cysylltu efo chi os bydd angen.
Mae’n bosibl ymdopi ag anaf bychan heb gysylltu efo chi. Cofnodir anafiadau
difrifol yn y Llyfr Damweiniau, sydd yn cael ei gadw yn swyddfa’r ysgol.
Plant sy’n mynd yn sal yn yr ysgol
Bydd plant sy’n mynd yn sal yn ystod y dydd yn cael eu cymryd i’r swyddfa. fel
y gellir cysylltu efo’r Rhieni / Gofalwyr. Bydd rhywun yn aros gyda’r plenyn ac
yn gofalu amdano/i hyd nes y bydd rhywun yn dod i’w nôl. Os bydd y staff yn
penderfynu fod angen sylw meddygol yn ddiymdroi mae’n bosibl y bydd eich
plentyn yn cael ei gymryd i’r Feddygfa neu’r ysbyty.
Plant sy’n dioddef o Asthma
Mae hi’n bosibl y bydd gan blentyn sy’n dioddef o asthma anadlwr (inhaler) yn
yr ysgol. Dylid rhoi cyfarwyddiadau ar bapur i’r ysgol ar sut i’w ddefnyddio.
Gadewch i ni wybod os ydy’ch plentyn angen defnyddio’r anadlwr cyn y wers
Ymarfer Corff – os yw hynny’n angenrheidiol, bydd y staff yn gwneud ymdrech
i sicrhau fod hynny’n digwydd. Yn y Cyfnod Sylfaen mae’r anadlwr yn cael ei
gadw gan y staff mewn man hygyrch. Bydd y plant hŷn yn gofalu am eu
hanadlwyr eu hunain. Rhaid i chi sicrhau fod eich plentyn yn hyderus eu bod
yn gwybod sut i ddefnyddio’r anadlwr os oes angen. Dylid rhoi enw’r plentyn
yn glir ar yr anadlwr. Rhoddir enw pob plentyn sy’n dioddef o asthma i Nyrs yr
ysgol a bydd hi’n paratoi Cynlluniau Gofal ar gyfer pob un. Bydd yr anadlwr yn
cael ei gymryd ar bob trip ysgol. Dylai Rhieni/Gofalwyr lenwi Ffurflen F cyn
bod plant sy’n dioddef o asthma yn nofio yn yr ysgol. Mae’r ffurflen ar gael o
swyddfa’r ysgol.
Meddyginiaethau yn yr ysgol
Dim ond os oes rhaid y dylid dod â meddyginiaethau i’r ysgol. Bydd y staff yn
gallu rhoi meddyginiaethau hylifol heb-bresgripsiwn fel paracetamol, ibuprofen
neu feddigyniaethau gwrth-alergedd yn yr ysgol ac ar dripiau, cyn belled â
bod Ffurflen Ganiatâd wedi ei llenwi gan Riant/Ofalwr y plentyn. Gellir
arwyddo’r ffurflen hon yn y swyddfa.
Os bydd eich plentyn angen cymryd meddyginiaeth yn ystod y dydd, bydd yn
ofynnol i chi adael y feddyginiaeth gyda’r staff yn swyddfa’r ysgol yn y botel
wreiddiol, gyda cyfarwyddiadau clir ar sut i’w gymryd. Does dim rheidrwydd i’r
ysgol gytuno i gymryd y cyfrifoldeb o roi meddyginiaeth i’ch plentyn. Cedwir
pob meddyginiaeth yn swyddfa’r ysgol neu yn yr oergell yn Ystafell y Staff, yn
dibynnu ar y manylion ar y botel. Dim ond staff y swyddfa fydd yn rhoi’r
feddyginiaeth, nid yr athrawesau a’r cymorthyddion. Ni all yr ysgol fod yn
gyfrifol am atgoffa plentyn i gymryd y feddyginiaeth.
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Os nad ydych yn sicr y bydd y plentyn yn gallu cofio i gymryd y feddyginiaeth,
yna gwell fyddai i chi gadw’r plentyn gartref. Os ydy’ch plentyn yn derbyn
triniaeth wrth-fiotig mae hi’n bosibl i’r plentyn gymryd y feddyginiaeth gartref
heb fod angen dod â’r feddyginiaeth i’r ysgol. Os ydy’ch plentyn angen tabledi
neu feddyginiaeth teithio cyn mynd ar drip ysgol rhaid arwyddo Ffurflen
Caniatâd – ar gael o swyddfa’r ysgol.
Efallai fod angen Cynllun Gofal Iechyd, wedi ei lunio rhwng y meddyg teulu, y
teulu a’r ysgol, ar blant sy’n gorfod cymryd meddyginiaeth tuag at gyflwr
iechyd hir-dymor. Un waith y flwyddyn byddwn yn gofyn i chi wirio fod y
wybodaeth feddygol sydd gynnon ni am eich plentyn yn gyfredol. Er hynny, os
oes unrhyw beth yn newid byddai’n well i chi roi gwybod i ni ar unwaith.
Ysgol Iach
Fel ‘Ysgol Iach’, rydyn ni’n annog y plant i fyw bywyd iach, a rydyn ni’n rhoi
llawer iawn o gyfle i blant i wneud ymarfer corfforol. Rydyn ni’n ymwybodol
hefyd o’r angen am feddwl iach a sicrhawn fod cyfleon i blant i drafod unrhyw
fater sy’n eu poeni, mewn gweithgareddau amser cylch. Mae gynnon ni
Gyngor Ysgol weithredol, Criw Cymraeg, Cyngor Eco, a sustem ffrind (buddy
system) a phlant hŷn sy’n swyddogion diogelwch ffordd. Mae’r plant hŷn sy’n
aelodau o’r Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco yn cael eu dewis gan eu cyfoedion,
tra mae’r aelodau ifanc yn cael eu dewis gan staff yr ysgol. Dewisir
Swyddogion – Cadeirydd, Is-gadeirydd, ac Ysgrifennydd – gan aelodau’r
Cyngor yn eu cyfarfod cyntaf ar ddechrau blwyddyn ysgol. Mae’r grwpiau i
gyd yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhan annatod o fywyd yr ysgol, a’r
penderfyniadau a wneir ynglŷn â’r ysgol a’i hamgylchedd.
Mae’r ‘sustem ffrindiau’ yn cynnwys plant Blwyddyn 5 a 6, sy’n derbyn
hyfforddiant fel cefnogwyr cyfoedion. Dysgir sgiliau iddyn nhw i’w galluogi i
weithio fel lladmeryddion pan fydd plant yn anghydweld, maen nhw’n
cynorthwyo plant sy’n anhapus neu’n unig ar yr iard, a, hefyd, yn cynorthwyo’r
staff sydd ar ddyletswydd pan mae plentyn wedi brifo neu wedi cael anaf.
Mae’r ‘ffrindiau’ yn ymddwyn yn gyfrifol iawn pan maen nhw’n gwisgo’u
‘capiau ffrindiau’ arbennig.
Mae’r Swyddogion Diogelwch Ffordd Iau yn cynnwys 6 plentyn – 3 o
Flwyddyn 5 a 3 o Flwyddyn 6. Maen nhw yn y swydd am ddwy flynedd fel bod
plant â phrofiad, ac sydd yn gwybod beth a ddisgwylir ganddyn nhw, yn y
swydd. Cefnogir y grŵp gan Swyddog Diogelwch Ffordd o Gyngor Sir Powys.
Eu gwaith ydy codi ymwybyddiaeth plant o’r angen am ddiogelwch ar y ffordd
a’r angen i sicrhau eu bod nhw eu hunain yn ddiogel ar y ffordd. Gwneir hyn
drwy drefnu gweithgareddau yn y gwasanaethau boreol, arddangosfeydd a
chystadleuthau.
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DIOGELWCH
Diogelwch yn yr haul
Rydyn ni’n cynghori’r staff a’r
plant i beidio aros yn yr haul
cyn belled ag y mae hynny’n
bosibl. Gofynnwn i bawb i
wisgo dillad addas, gwisgo het
a defnyddio hylif haul gyda
ffactor uchel ar unrhyw ran o’r
corff sydd heb ei orchuddio, yn
enwedig y clustiau, y gwddf a’r
wyneb. Dylai Rhieni a Gofalwyr
rwbio’r hylif haul ar y rhannau
hynny o gyrff eu plant yn y bore
– cyn eu hanfon i’r ysgol. Nid
oes gan staff yr ysgol hawl i
wneud hyn oni bai fod achos
meddygol dros wneud hynny.
Dylid rhoi enw’r plentyn yn glir
ar unrhyw boteli hylif haul. Ni
ddylai plentyn ddefnyddio hylif
haul plentyn arall. Anogwn y
plant i ddod â dŵr i’w yfed, hylif
haul a hetiau i’r ysgol ar
ddiwrnodau poeth.
Larwm Tân
Cynhelir ymarfer dril tân bob tymor.
Diogelwch Plant
Dyletswydd yr ysgol ydy sicrhau fod y Rhieni a’r Gofalwyr i gyd yn deall ein
cyfrifoldeb i ddiogelu lles ein disgyblion. Mae gan yr ysgol bolisi Diogelwch
Plant, ac y mae hwn yn dilyn ‘Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan
2008’ sy’n gofyn fod pob consyrn, digwyddiad a/neu ddatgeliad i gael ei
gofnodi’n ysgrifenedig, a’i roi i berson penodol sydd â’r cyfrifoldeb dros
Ddiogelwch Plant, (Mrs Stuart-Lyon). Bydd hi’n ystyried y consyrn, digwyddiad
a/neu ddatgeliad. Os bydd plentyn yn honni cael ei gamdrin, bydd yr ysgol yn
atgyfeirio’r achos i’r Gwasanaethau Cymdeithasol heb gysylltu â
Rhieni/Gofalwyr yn gyntaf. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl i’r cofnod
ysgrifenedig ddangos nad oes angen atgyfeirio’r achos, er hynny byddai’r
ysgol yn parhau i gadw llygad gofalus ar y sefyllfa drwy fonitro ymddygiad y
plentyn. Mae polisi’r ysgol ar Ddiogelwch Plant ar gael o swyddfa’r ysgol neu
ar lein.
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Diogelwch - E
Yn Ysgol Trefonnen, rydyn ni’n sylweddoli pwysigrwydd addysgu plant ynglŷn
â manteision a pheryglon defnyddio technoleg. I hyrwyddo’r agwedd hon
rydyn ni’n gosod adnoddau diogelwch yn eu lle, ac yn codi ymwybyddiaeth y
plant fel eu bod yn gallu rheoli eu profiad ar lein. Mae posteri yn cael eu
harddangos o gwmpas yr ysgol i atgoffa’r plant am ein rheolau wrth
ddefnyddio’r we ac i fod yn ‘SMART’ wrth rannu gwybodaeth ar lein.
Gofynnir i Rieni/Gofalwyr i arwyddo ffurflen pan ddaw’r plant i’r ysgol am y tro
cyntaf, a phob blwyddyn wedyn, i roi caniatâd i’r plentyn i ddefnyddio’r we a
thechnolegau eraill tra yn yr ysgol. Rydyn ni’n annog partneriaeth rhwng yr
ysgol a’r cartref gyda’r mater cynyddol hwn o ddiogelwch-e.
Parcio
Gofynnir i Rieni/Gofalwyr barcio yn y maes parcio mawr o flaen yr ysgol pan
yn dod â plentyn i’r ysgol neu yn mynd i gyfarfod yn yr adeilad. Mae llefydd
‘rhoi i lawr/codi’ ar gael, hefyd, ond ni ddylid defnyddio’r rhain fel lle i barcio.
am fwy na 5 munud ar y tro. Mae lle parcio i’r Anabl, hefyd, i bobl sydd â
bathodyn glas. Gofynnwn i chi beidio â pharcio yn y llefydd hyn
os nad oes gennych chi fathodyn glas. Er fod y maes parcio yn
helaeth, nid oes lle ynddo i bob teulu yn Ysgol Trefonnen i barcio car!
Gofynnwn i bobl i beidio â pharcio ar y palmentydd pan fydd y maes parcio yn
llawn gan fod hyn yn achosi anawsterau diogelwch i’r plant. Gofynnwn i
Rieni/Gofalwyr i barcio ar y stâd yn ymyl yr ysgol os nad oes lle yn y maes
parcio. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar fore Dydd Mercher gan fod y bws
nofio yn defnyddio’r lle ‘rhoi i lawr/codi’.
Diogelwch y safle
Gwnawn pob ymdrech i gynnal amgylchedd sicr a diogel i’n plant a’n
hoedolion yn yr ysgol – gall rhieni/gofalwyr fod yn hyderus fod gennym
weithdrefnau sy’n darparu’r amgylchedd hwn. Dylai plant a staff deimlo fod eu
man gwaith yn ddiogel i weithio ynddo, ond y mae hi’n bwysig fod ymwelwyr
yn dal i deimlo eu bod yn cael croeso. Mae ein Polisi ‘Diogelwch y Safle’ ar
gael o swyddfa’r ysgol – mae manylion ynddo am y trefniadau ar sut i ddod i
mewn i’r ysgol, diogelwch yr adeilad yn gyffredinol a symud o gwmpas yr
ysgol. Mae trefniadau Iechyd a Diogelwch i’w cael mewn dogfen bolisi arall,
sydd hefyd ar gael o swyddfa’r ysgol.
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CWRICWLWM
Blynyddoedd Cynnar Trefonnen
Mae’r trefniant Saesneg hwn yn cychwyn am 1.00 tan 3.30, o Ddydd Llun tan
Ddydd Gwener. Mae’n agored i blant o 3 blwydd oed – pan maent yn 3
blwydd oed. Yn 3 mlwydd oed, mae arian ar gael i dalu am 12.5 awr o addysg
i’r plant pob wythnos. Ar ôl treulio amser yn y Trefonnen Early Years, bydd y
plant yn trosglwyddo i’r Ffrwd Saesneg ar gyfer eu haddysg derbyn.
Cylch Meithrin Llandrindod
Mae Cylch Meithrin Llandrindod wedi ei leoli yn Ysgol Trefonnen. Mae’r Cylch
ymlaen bob dydd 9 tan 11.30 ac mae’n cynnig gofal ac addysg blynyddoedd
cynnar, rhwng 3 a 5 mlwydd oed, drwy gyfrwng y Gymraeg, i blant o gartrefi
Cymraeg neu ddi-Gymraeg. Os bydd eich plant yn mynychu’r Cylch, yna fe
fyddan nhw yn cael eu boddi yn yr iaith Gymraeg – cewch eich synnu wrth
weld pa mor sydyn y byddan nhw’n dysgu’r iaith. Yn dilyn eu hamser yn y
Cylch, mae gan Rieni / Gofalwyr y dewis o anfon y plant i dderbyn eu haddysg
yn y Ffrwd Gymraeg yn Ysgol Trefonnen.
Dechrau’n Deg
Mae Trefonnen Early Years a Cylch Meithrin yn cynnig darpariaeth Flying
Start sy’n ceisio cefnogi teuluoedd sy’n byw yn y côd post i roi’r dechrau
gorau posibl iddynt. Mae’r Ymwelydd Iechyd yn penderfynnu, nid y staff; gall
plentyn ddechrau’r tymor ar ôl ei ail benblwydd tan y tymor maent yn troi’n
dair ynddi. Maent yn rhad ac am ddim ac mae’r ddau yn cynnig llawer o
gyfleon i’r plant arbrofi a darganfod y byd. Mae Trefonnen Early Years Flying
Start yn digwydd bob dydd o 9 tan 11.30am; mae Cylch Flying Start o 12.30
tan 3pm bob dydd.
Ti a Fi a Parent & Toddler
Mae dau grŵp ychwanegol sy’n cyfarfod yn adeilad yr ysgol. Mae’r rhain yn
cyfarfod unwaith yr wythnos ac yn cynnig cyfle i Rieni/Gofalwyr i ddod i
chwarae gyda’u plant unwaith yr wythnos. Mae’r tri grŵp yn groesawgar ac
mae digon o hwyl ynddyn nhw i chi a’ch plant!
Mae Ti a Fi (You and Me) yn grŵp Cymraeg tebyg i Parent and Toddler.
Mae’n cyfarfod ar Bnawn Mercher o 1.45 tan 3.30 o’r gloch yn Ystafell y
Cylch. Cynhelir grŵp y Parent and Toddler bob Pnawn Mercher o 1 tan 3 o’r
gloch yn yr Ystafell Blynyddoedd Cynnar Saesneg. Os byddech chi’n hoffi
cael mwy o fanylion am un o’r grŵpiau hyn, cysylltwch â swyddfa’r ysgol –
mae croeso i chi drefnu i ymweliad.
Cyfnod Sylfaen
Cyfnod i blant rhwng 4 a 7 mlwydd oed ydy’r Cyfnod Sylfaen. Yn ein hysgol ni
mae’r cyfnod Sylfaen yn cynnwys Dosbarth Harlech a Dosbarth Y Bala
(Dosbarthiadau yn y Ffrwd Saesneg, lle y dysgir Cymraeg fel ail-iaith) a
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Dosbarth LLyn Y Fan a Cantre’r Gwaelod (Dosbarthiadau yn y Ffrwd
Gymraeg lle y dysgir popeth drwy gyfrwng y Gymraeg). Mae’r plant yn
cychwyn yn y Cyfnod Sylfaen ar ddechrau tymor yr Hydref yn dilyn eu
pedwerydd penblwydd. Mae cylch y dysgu yr un fath â’r cylchoedd a nodir yn
y cyfnod Cyn ysgol gan ychwanegu Addysg Grefyddol a Cymraeg fel ail-iaith
yn ein dosbarthiadau ffrwd Saesneg. Dysgir drwy ymarfer sgiliau yn cael ei
gefnogi gan chwarae dychmygus, gan ddilyn argymhellion Llywodraeth
Cymru.
Cyfnod Allweddol 2
Mae Cyfnod Allweddol 2 yn cynnwys Blynyddoedd 3 i 6 – Dosbarth Cantre’r
Gwaelod a Tryweryn yn y Ffrwd Gymraeg a Cilmeri a Beddgelert yn y Ffrwd
Saesneg. Mae’r dosbarthiadau Cymraeg yn parhau i ddysgu drwy gyfrwng Y
Gymraeg, er fod gwersi Saesneg yn cael eu cyflwyno yn y cyfnod hwn. Yn y
Ffrwd Saesneg, parheir i ddysgu Cymraeg fel ail-iaith. Yma eto rydyn ni’n
dilyn argymhellion Llywodraeth Cymru.
Dyma bynciau gorfodol y Cwricwlwm Cenedlaethol:
Mathemateg
Saesneg
Gwyddoniaeth
Cymraeg (fel ail-iaith yn y Ffrwd
Saesneg)
Cymraeg (fel iaith gyntaf yn y Ffrwd
Gymraeg)
Dylunio a Thechnoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu
Hanes
Daearyddiaeth
Crefft a Dylunio
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol (yn cynnwys nofio)
Mae dyletswydd cyfreithiol ar yr ysgol i ddysgu Addysg Grefyddol(AG). Er
hynny, mae hawl gan Rieni/Gofalwyr i wneud cais am i’w plant gael eu
hesgusodi o wersi AG ac Addoli ar y Cyd. Os oes gan unrhyw un bryderon
ynglŷn â’r agwedd grefyddol i wersi a gwasanaethau’r ysgol, yna, gallwch
drafod hyn gyda’r Pennaeth.
Rydyn ni, hefyd, yn dysgu Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) ac
Addysg Iechyd drwy’r ysgol, yn ogystal ag Addysg ar gyfer Datblygu
Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ABCDF)
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YMARFER CORFF
Mae Addysg Gorfforol yn rhan annatod o’r
Cwricwlwm, ac y mae pob dosbarth yn cael o
leiaf un wers bob wythnos. Mae hi’n hanfodol
fod pob plentyn yn gwisgo’r cit priodol, ac
awgrymwn fod y plentyn yn dod â’r cit i’r ysgol
ar Ddydd Llun, ac yn ei adael yn yr ysgol tan
Ddydd Gwener. Cit Ymarfer Corff y Cyfnod
Sylfaen:- siorts a Crys-T (Efallai y bydd angen pymps fel yr â’r plant yn yn
hŷn). Cit Ymarfer Corff Cyfnod Allweddol 2: - siorts, Crys-T, esgidiau addas ar
gyfer chwaraeon dan do a thu allan. Ar dywydd oer byddai trowsus jogio a
siwmper yn bwrpasol, efallai.
Mae’n rhaid rhwymo gwallt hir yn ôl yn ddiogel a thynnu gemwaith. Dylai
plant fod yn medru gwneud hyn eu hunain.
Nofio
Fel ysgol, credwn fod nofio yn bwysig iawn fel un o sgiliau bywyd, a rydyn ni’n
falch ein bod yn gallu cynnig gwersi nofio i’r plant. Cynhelir y gwersi ar Ddydd
Mercher yng Nghanolfan Hamdden Llandrindod, drwy gydol y flwyddyn ysgol,
i blant o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 6. Rhoir cyfle i blant Derbyn i fynd i’r Pwll
Nofio ar gyfer rhai sesiynau rhagarweiniol yn ystod y flwyddyn.
Mae’r plant yn gyfrifol am ddod â’u cit i’r ysgol. Dylai gynnwys gwisg/trowsus
nofio a thywel. Mae’n rhaid i drowsus nofio’r bechgyn fod yn fyr, uwchben y
penglin.
Os ydy plentyn yn dymuno gwisgo gogls, mae’n rhaid i Rieni/ Gofalwyr
arwyddo ffurflen, sydd ar gael o’r swyddfa. Y plentyn fydd yn gyfrifol am y
gogls, ac y mae’n rhaid iddyn nhw allu eu rhoi ymlaen a’u tynnu i ffwrdd a’u
gosod yn iawn eu hunain.
Fel gyda Ymarfer Corff y mae’n rhaid rhwymo gwallt hir yn ôl yn ddiogel
a thynnu gemwaith. Mae’n rhaid i blentyn fedru gwneud hynny ei hunan.
Mae bws yn cario’r plant i’r Pwll Nofio, ac fe ofynnir am dâl o £1 am bob
plentyn bob tro meant yn mynd i nofio. Dylid talu hwn i’r athrawes ddosbarth
bob Bore Mercher, neu fe allwch dalu am y tymor, ar ddechrau’r tymor, yn y
swyddfa.
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Cyfnod Sylfaen Ewch Tu Allan
Mae athrawon y Cyfnod sylfaen yn gofyn i bob plentyn yn y Cyfnod sylfaen
(derbyn, bl1 a bl 2) gael welis gydag enw yn yr ysgol trwy’r wythnos.
Mae hyn yn gwneud yn siwr eu bod nhw’n gallu cymryd rhan yn y
gweithgareddau dysgu tu allan a sesiynau Ysgol Goedwig.
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Asesu
Mae athrawon yn asesu lefelau dealltwriaeth a sgiliau’r plant yn rheolaidd er
mwyn gallu cynllunio gweithgareddau addas i’w defnyddio i symud y plant
ymlaen. Mae’r plant yn cael eu hasesu drwy:
•
•
•

arsyllu’r hyn y mae’r plant yn ei ddwud a’i wneud wrth gyflawni
tasg
siarad gyda’r plant am eu dysgu
marcio gwaith y plant

Rydyn ni’n cofnodi’n asesiadau ac yn adrodd datblygiad eu plant i
Rieni/Gofalwyr yn ysgrifenedig unwaith y flwyddyn. Mae’r ysgol yn defnyddio
sustem ar lein, (INCERTS), i hwyluso ei gweithdrefnau asesu ac adrodd yn ôl.
Rydyn ni’n gwneud ein hasesiadau ffurfiol o ddysgu’r plant drwy gwblhau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proffil Disgybl i’r plant yn y Dosbarth Derbyn. Cwblheir y rhain
yn ystod 6 wythnos cyntaf y plentyn yn yr ysgol
dadansoddiad o ddarnau o waith plentyn ar amseroedd penodol
yn ystod y flwyddyn
profion Mathemateg blynyddol
profion Darllen blynyddol (Cymraeg a Saesneg)
Profion Sillafu
Profion Gallu Dirnadol ym Mlwyddyn 4 – i ragweld lefelau
disgwyliedig pob plentyn unigol ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2
Prosiectau Trosglwyddo Blwyddyn 6
Proffiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiad ar gyfer pob
plentyn sy’n mynychu’r Grŵp Magwraeth

Bob blwyddyn, mae ein canlyniadau asesu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 2 yn
y Cyfnod Sylfaen a Blwyddyn 6 yng Nghyfnod Allweddol 2 yn cael eu
cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn cael eu cynnwys yn
Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni/Gofalwyr.
Gwaith Cartref
Mae Polisi Gwaith Cartref yr ysgol yn cynnwys gwybodaeth fanwl am waith
cartref – ei nod, ystod y gwaith a osodir, a rôl Rhieni/Gofalwyr a’r athrawes.
Gofynnwch yn y swyddfa os ydych chi’n dymuno cael copi. Mae faint o waith,
a’r math o waith, a osodir yn gwahaniaethu drwy’r ysgol yn ôl oed y plentyn,
ond mae bob amser yn gysylltiedig â’r gwaith sydd yn digwydd yn y dosbarth
ar y pryd. Nid mater o eistedd i lawr i gyflawni gwaith sydd wedi ei anfon
gartref gan yr athrawes yn unig yw Gwaith Cartref – mae’n cynnwys llawer
iawn o weithgareddau eraill sy’n hyrwyddo dysgu eich plentyn mewn ffordd
ddifyr; pethau fel, darllen gyda’ch gilydd, dysgu geiriau cân, darganfod mwy
am dopig arbennig neu ymarfer sgil arbennig. Rydyn ni’n edrych ar Waith
Cartref fel rhan bwysig o’n partneriaeth gyda Rhieni/Gofalwyr, sy’n eu
cynorthwyo hwy i gefnogi eu plant a datblygu eu sgiliau.
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Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mae gan blentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol(ADY) os oes angen trefnu
darpariaeth ychwanegol i alluogi’r plentyn i gyrraedd ei lawn botensial. Mae’r
rhesymau dros i blentyn fod angen ADY yn amrywiol iawn – er enghraifft, mae
gan rhai plant sydd ag ADY anhawsterau dysgu, tra mae eraill angen ADY am
eu bod yn cyflawni llawer mwy na ddisgwylir oddi wrth blant o’u hoed, ac eraill
angen ADY oherwydd eu bod wedi bod yn absennol am gyfnod hir. Mae’r
Pennaeth, Y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, yr athrawes
ddosbarth a’r Cynorthwydd Dosbarth yn trafod anghenion plentyn sydd angen
cefnogaeth ychwanegol. Rydyn ni’n trefnu adnoddau, strategaethau ac
addasiadau i’r Cwricwlwm i gefnogi unrhyw ddisgybl sydd angen ADY. Mae’n
bosibl y bydd y Cydlynydd ADY yn gofyn am gyngor gan y Seicolegydd
Addysg, Swyddog Addysg yn gweithio i’r Awdurdod Addysg Lleol, Therapydd
Llafaredd ac Iaith neu unrhyw asiantaeth broffesiynol o’r tu allan i’r ysgol, er
mwyn sicrhau fod pob plentyn yn cael mynediad i bob agwedd ar gwricwlwm
yr ysgol. Mae’r Pennaeth yn gyfrifol am hyrwyddo cyrhaeddiadau addysgol
Plant sy’n Derbyn Gofal.
Mae datblygiad dysgu pob plentyn yn cael ei fonitro, ei asesu a’i adolygu. Fel
rhan o’r broses adolygu bydd rhai plant angen Cynllun Addysg Unigol lle y
mae targedau penodol yn cael eu hamlinellu a’u gwerthuso gan bob un sy’n
gysylltiedig â’r plentyn. Os oes pryder ynglŷn â datblygiad eich plentyn,
byddwch yn cael gwybod yn gynnar yn y broses a gofynnir i chi am eich
cefnogaeth. Mae Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol ar gael o’r
swyddfa ac ar lein.
Ymddygiad
O fewn unrhyw ysgol, mae ffiniau ymddygiad clir yn hanfodol; mae’r rhain, y
rhan amlaf, yn fater o synnwyr cyffredin i sicrhau diogelwch pawb. Y pwyslais
yn Ysgol Trefonnen ydy canmol ymddygiad, agwedd ac ymdrech gadarnhaol
ac i godi ymwybyddiaeth plant o’r angen i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w
cymdeithas. Mae gynnon ni Bolisi Ymddygiad sy’n cael ei ddefnyddio’n gyson
gan yr holl oedolion sy’n gweithio yn yr ysgol, ac y mae’r polisi ar gael i’w
ddarllen ar y ein gwefan.
Gweithio ar y cyd gyda’r heddlu
Yn ysgol trefonnen rydym yn gweithio yn agos iawn gyds’r gwasanaethau
argyfwng an yn enwedig Swyddogion Heddlu sy’n cefnogi’r Gymuned sy’n
dod i’r ysgol yn rheolaidd i siarad gyda’r plant a mynychu digwyddiadau. Mae’r
PSCO yn adnabyddus iawn i’r plant i gyd ac meant yn cael eu cyflwyno iddynt
o oedran ifanc i adeiladu ymddiried a chefnogi ein polisi ymddygiad.
Difrod Troseddol
Os oes plentyn sy wedi gwneud difrod troseddol, hynny yw fandaliaeth, mae
hawl gan y Pennaeth a/neu Cadeirydd Y Llywodraethwyr i drosglwyddo’r fater
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i’r heddlu ar unwaith. Bydd yr heddlu wedyn yn penderfynnu ar eu cynllun i
weithredu – bydd yr ysgol yn dweud wrth rieni/gofalwyr bod yr heddlu wedi
cael eu cysylltu.
Gall yr ysgol benderfynnu i gynnwys y PCSO i siarad gyda’r rhai perhnasol
am eu hymddygiad. NID yw’r sesiynau cyd-weithio hyn yn gyfweliadau –
maent yn rhoi cyfle i bobl profesiynol ddiogelu bod y plant yn gwybod bod eu
hymddygiad yn peri gofid ac ein bod ni’n cymryd materion felly o ddifrif.
Byddant yn gwneud pob ymdrech i ddweud wrth riant am hyn cyn y sgwrs ond
gall fod amser pan nid oes modd cysylltu â’r rhiant cyn y sesiwn, yn achosion
felly bydd y rhiant yn cael gwybod cyn gynted- â phosibl.
Y Grŵp Magwraeth
Yn Ysgol Trefonnen, mae gynnon ni
‘Ystafell Magwraeth’. Yn yr ystafell
hon ymdrechwn i helpu’r plant hynny
sydd, am nifer o wahanol resymau,
yn ei chael hi’n anodd i gyrraedd eu
llawn botensial wrth weithio yn y
dosbarth ochr yn ochr â’u cyfoedion.
Er mwyn cyrraedd y nod hon, rydyn
ni’n dilyn yr Incredible Years DINA
School Programme. Strategaeth ein
darpariaeth fagwraethol ydy i ymyryd
yn gadarnhaol. Nid grŵp i ‘blant
drwg’ ydyn ni – rydyn ni’n cefnogi
plant hyderus iawn yn ogystal â phlant tawel iawn, sydd angen llawer o
anogaeth i siarad yn uchel. Rydyn ni’n paratoi nifer o weithgareddau sy’n
gysylltiedig â gwahanol dopigau i symbylu plant i:
•
•
•
•
•
•
•
•

i ddysgu gyrru ymlaen ag eraill
i archwilio eu teimladau/emosiynau mewn ffordd gymhedrol
i arddangos atebion i broblemau ymddygiadol, cymdeithasol ac
emosiynol y maen nhw’n eu wynebu
i rannu adnoddau, gan gynnwys amser oedolion
i chwarae’n adeiladol gyda’i gilydd
i rannu eu syniadau a’u barn yn gyhoeddus
i fwynhau dysgu
i feddwl amdanyn nhw eu hunain ac eraill mewn modd cadarnhaol

Mae pob aelod o’r grŵp yn deall ein ffiniau cyson a’n côd ymddygiad. Rydyn
ni’n cael amser ‘byrbryd’ yn ystod pob sesiwn – dyma amser pan rydyn ni i
gyd yn eistedd i lawr a rhannu byrbryd, yn siarad gyda’n gilydd ac yn bod yn
gwrtais. Mae amser fel hyn yn gyfle i ddatblygu hunan-barch a hyder y plant.
Mae Wally (disgybl yn y DINA School) yn fodel gwych i’w efelychu. Mae o’n
helpu pob plentyn i ddeall y rheolau rydyn ni’n eu defnyddio, yn enwedig ein
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‘Dangoswch i mi 5’. Mae o, hefyd, yn dangos llawer iawn o atebionmi’n plant,
sydd, maes o law, yn eu helpu nhw i ddeall yn well.

Cyfleoedd Cyfartal
Mae’r ysgol yn cymryd anghenion a phrofiadau amrywiol disgyblion i
ystyriaeth, yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys ac yn disgwyl pethau gwych
gan bob disgybl. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac
annhegwch anghyfreithiol ac ymddygiadau eraill sy’n cael eu gwahardd o dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Cymerir camau rhesymol i sicrhau nad yw
disgyblion anabl yn cael eu rhoi dan anfantais o’u cymharu â disgyblion heb
anabledd.
Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddarparu amgylchfyd sy’n caniatau i ddisgyblion
anabl gael mynediad llawn i bob agwedd ar ddysgu, neu i wasanaethau
perthynol sy’n cael eu darparu, neu eu cynnig, i ddisgyblion yn yr ysgol, gan
gynnwys tripiau addysgol a gweithgareddau all-ysgol arall, e.e. nofio. Bydd
athrawon yn addasu’r addysgu a’r dysgu’n briodol ar gyfer disgyblion ag
anabledd. Er enghraifft, efallai y bydd disgybl yn cael amser ychwanegol i
gwblhau gweithgaredd, neu efallai y bydd y deunydd dysgu wedi ei addasu,
neu fe ellid cynnig gweithgaredd arall pan nad yw disgybl yn gallu defnyddio
arfau neu offer. Mae polisi’r ysgol ar Gyfle Cyfartal i’w gael o swyddfa’r ysgol
neu ar y we.
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Cytundeb Gweithio Gyda’n Gilydd
Ein Gweledigaeth Ysgol: Gofalu, Ysbrydoli, Cyflawni Gyda’n Gilydd
Gall y weledigaeth hon, a gytunwyd gan bawb, gael ei chyflawni os ydyn ni’n gweithio
gyda’n gilydd, mae plant yn dysgu cymaint o’i cymunedau, rhieni, gofalwyr a ffrindiau ag y
maent yn yr ysgol. Mae’r cytundeb hwn yn amlinellu’r pethau byddwn ni, fel ysgol, yn
darparu a gwneud i gefnogi eich plentyn wrth iddynt ddysgu a thyfu. Rydym wedi rhestri
rhai pethau rydym angen i chi wneud (nid ydynt yn costio dim ond tipyn bach o’ch amser) i
gefnogi eich plentyn. Rydym yn gofyn i chi arwyddo a dychwelyd y ffurflen
erbyn.................. fel arwydd o’n hymrwymiad gyda’n gilydd i gyflawni’r gorau posibl i’ch
plentyn.

Bydd Trefonnen yn:
Darparu ffyrdd cyffrous i ddysgu.
Annog presenoldeb ac ymddygiad da.
Cadw chi mewn cysylltiad yn dda am gynnydd eich plentyn.
Bod yn groesawgar a darparu cyfleoedd i chi gymryd rhan.

Rydym yn gofyn i chi:
Sicrhau bod eich plentyn yn cyrraedd bob dydd i ddechrau am 9 yb.
Weithio gyda’n gilydd gyda ni i ymdrin ag unrhyw faterion gartref neu yn yr ysgol.
Gefnogi ac annog eich plentyn ym mhob rhan o’i haddysgu.
Ddangos agwedd parchus tuag at yr ysgol a’i chymuned.

Rydym yn gofyn i’ch plentyn:
Ddilyn eu rheolau dosbarth.
Fod yn onest a dweud y gwir.
Fod yn yr ysgol, yn barod i ddysgu gyda beth maent angen.
Fanteisio i’r orau ar beth sydd ar gael yn yr Ysgol.
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CLYBIAU A GWEITHGAREDDAU ALL-GYRSIOL
Clybiau
Mae gynnon ni ystod dda o glybiau ar gyfer plant yr ysgol i gyd. Dyma restr o’r
clybiau sydd ar gael ar hyn o bryd. Rydyn ni’n chwilio’n gyson am ffyrdd i
ehangu’r ystod o glybiau a gynnigiwn yn Ysgol Trefonnen, a rydyn ni’n
awyddus iawn i Rieni/Gofalwyr i gynnig unrhyw sgiliau sydd ganddyn nhw i’w
dysgu i eraill. Cofiwch gysylltu, os gwelwch yn dda, â staff y swyddfa neu
athrawes ddosbarth eich plentyn os hoffech gyfrannu tuag at y
gweithgareddau!

· Young Voices bl 4-6 (Tymor yr Hydref yn unig)
· Clwb celf CA2
· Clwb chwareaon
· Clwb rhedeg
· Pêl-rwyd bl 5-6
· Clwb Cymraeg (ffrwd Saesneg) CA2
· Clwb Cymraeg CA2 (Tymor yr Hydref a Gwanwyn)
· Adran yr Onnen Ffrwd Gymraeg
· Clwb pêl-droed CA2

Talent Trefonnen
Mae’r ysgol yn cynnig clwb perfformio sy’n canolbwyntio ar ddrama, dawns a
chanu. Mae croeso i blant Cyfnod Allweddol 2 i gyd. Mae Talent Trefonnen yn
cymryd rhan mewn nifer o wahanol ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn.

Young Voices
Mae disgyblion Bl. 4, 5 a 6 yn cael y cyfle i
ganu gyda Young Voices yn Birmingham bob
blwyddyn.
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Guides
Mae’r Guides yn cyfarfod yn yr ysgol ac yn cael eu rhedeg gan staff sydd
ddim yn staff yr ysgol. Maen nhw’n cyfarfod ar Nos Iau fel a ganlyn:
•

Guides

6:30

–

8.30

Gwersi Offerynnol
Mae Clwb Recorder ar gael i blant Blynyddoedd 4, 5 a 6.
Mae Gwersi Offerynnol ar gael yn yr ysgol i ddisgyblion Bl.3 – Bl.6. Daw
Athrawon Teithiol i’r ysgol yn wythnosol i roi gwersi yn ystod y diwrnod ysgol.
Rydyn ni’n trefnu gwersi piano, llais, pres a chwythbrennau. Os oes gan eich
plentyn ddiddordeb yn rhai o’r gwersi hyn, neu unrhyw offeryn nad yw wedi ei
nodi, yna cysylltwch â Miss Jones (Dosbarth llyn y Fan).
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Eisteddfod
Mae cyfle i blant y Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 i ganu unawdau, i
ganu offerynnau cerdd a llefaru fel rhan o Eisteddfod Llandrindod ym mis
Hydref bob blwyddyn. Mae cyfle i’r plant sy’n aelodau o’r URDD i gystadlu yn
yr Eisteddfod Gylch, yr Eisteddfod Ranbarth ac yn yr Eisteddfod
Genedlaethol, os y byddan nhw’n llwyddiannus. Mae plant o Ysgol Trefonnen
wedi cynrychioli’r Rhanbarth yn y Genedlaethol yn canu, chwarae offerynau a
nofio yn y gorffennol.
Cynhaliwyd Eisteddfod Gyntaf yr ysgol yn 2013, cymerodd pawb ran ac roedd
hi’n llwyddiannus iawn. Bydd hi’n digwydd bob blwyddyn o hyn ymlaen.
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Cystadlaethau Tŷ
Mae pob disgybl mewn tŷ:
Pentrosfa (coch)
Ithon (melyn)
Dulais (glas)
Aran (gwyrdd)
Ceir pwyntaiu gan unigolion am bresonoldeb a chael tystysgrif yn y
gwasanaeth Canmol. Hefyd ceir digwyddiadau ble gallant gystadlu am
bwyntiau sy’n cynnwys diwrnod mabolgampau, Eisteddfod a chystadlaethau
eraill. Mae bwrdd yn y brif goridor ac ar ddiwedd y flwyddyn mae’r tŷ sy’n
ennill yn cael gwobr.
Codi Tâl
Mae gan yr ysgol ‘Polisi Codi Tâl’. Byddwn yn codi tâl am:
1. llety ar ymweliadau addysgol
2. costau yn ymwneud â gwersi offerynnol unigol un ai yn ystod oriau
ysgol neu y tu allan i oriau ysgol
3. gweithgareddau sy’n digwydd yn gyfangwbl neu y rhan fwyaf y tu allan i
oriau ysgol (fel y diffinir nhw ym Mhamffledyn 4/89 y Swyddfa Gymreig)
ond nad oes eu hangen i gyflawni gofynion statudol y Cwricwlwm
Cenedlaethol.
Mae Pamffledyn 4/89 yn rhoi manylion am yr amseroedd pryd na ddylid codi
tâl. Dyma pryd y gwahoddir rhieni/gofalwyr i wneud cyfraniad gwirfoddol i
gronfa gyffredinol yn yr ysgol i gefnogi gweithgaredd arbennig. Os na
dderbynnir cyfraniad gwirfoddol digonol i dalu am weithgaredd, yna fe eliid
diddymu’r gweithgaredd.
Mae’n bosibl mewn rhai sefyllfaoedd i ad-dalu costau llety tripiau preswyl, yn
rhannol neu’n llawn, pan mae rhieni/gofalwyr yn derbyn Cymhorthdal Incwm.
Mewn achosion o’r fath dylai rhieni/gofalwyr wneud cais yn gyfrinachol i’r Corff
Llywodraethol drwy’r Pennaeth.
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CYSYLLTIADAU Â’R EGLWYS

Yr Eglwys
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru ydy Ysgol Trefonnen. Fel Ysgol Eglwys rydyn
ni’n ceisio hyrwyddo Gwerthoedd Cristnogol, fel ymddiriedaeth, maddeuant a
diolchgarwch, yn ogystal ag Ethos Gristnogol. Byddwn yn Addoli ar y Cyd bob
dydd, gyda pawb yn dod at ei gilydd fel ysgol dair gwaith yr wythnos. Mae
cysylltiad agos rhwng yr ysgol ag Eglwys y Drindod Sanctaidd, a daw’r Ficer
ar ymweliad â’r ysgol yn wythnosol.
Gwasanaethau
Mae Gwasanaethau yn amser pwysig iawn ym mywyd unrhyw Ysgol. Mewn
Ysgol Eglwys, mae, o bosibl, yn bwysicach fyth gan ei fod yn rhoi cyfle i’r
ysgol i ymuno yn y weithred ganolog sy’n nodi mai Cristnogol ydy cymeriad yr
ysgol. Cynhelir gwahanol wasanaethau gydol yr wythnos, yn cynnwys
gwasanaeth ‘ysgol gyfan’ yn cael ei arwain gan un o glerigwyr y
plwyf.Cynhelir gwasanaethau Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 ar
wahan, a gwasanaethau Ffrwd Saesneg a Ffrwd Gymraeg a chyfle i
ddosbarthiadau weddïo gyda’i gilydd. Trwy gyfrwng ein gwasanaethau
datblygwn werthoedd fel rhannu, gonestrwydd a pharch. Mae’r rhain yn
werthoedd pwysig sy’n cefnogi ethos yr ysgol. Bob wythnos cynhelir
Gwasanaeth Gwobrwyo i ddathlu llwyddiannau unigolion, dosbarthiadau a’r
ysgol. Mae gan Rieni/Gofalwyr yr hawl i wneud cais i’w plant gael eu
hesgusodi, yn rhannol neu gyfangwbl, o’r weithred o Addoli ar y Cyd. Mae
modd gwneud trefniadau eraill ar gyfer eich plentyn, os mai dyna ydy’ch
dymuniad. Dewch i drafod hyn gyda’r Pennaeth, os gwelwch yn dda.
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GWNEUD EICH RHAN
Ffrindiau’r Ysgol
Mae nifer o ffyrdd i Rieni/Gofalwyr fod yn rhan o’r hyn sy’n digwydd yn Ysgol
Trefonnen. Gallwch ymuno â Ffrindiau Ysgol Trefonnen. Grŵp o wirfoddolwyr
ydy hwn, sy’n codi arian tuag at yr ysgol i helpu i dalu am dripiau ysgol ac
offer, er enghraifft. Mae Clwb 200, hefyd, sydd eto’n ffordd arall o godi arian,
Loteri fisol ydy hwn, pryd y tynnir rif o het, sy’n perthyn i enw arbennig, fydd
yn derbyn y wobr.

Gwrando ar ddarllenwyr
Mae Ysgol Trefonnen yn annog Rhieni/Gofalwyr sydd â diddordeb mewn
gwrando ar blant yn darllen i roi eu henwau i’r Pennaeth. Bydd yn rhaid llenwi
Ffurflen Gais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - cewch gymorth gan staff y
swyddfa i wneud hyn.
Gwirfoddolwyr
Os teimlwch fod gynnoch chi sgil arbennig a fyddai’n ddefnyddiol i ni yn yr
ysgol, yna, os gwelwch yn dda, rhowch wybod i ni, ac fe geisiwn ni wneud
defnydd ohoni. Garddio, rhedeg neu goginio, er enghraifft.
Dysgu Teuluol
Mae Ysgol Trefonnen yn rhedeg Rhaglen Ddysgu Deuluol lwyddiannus. Mae’r
rhaglen yn rhoi’r cyfle i rieni/gofalwyr plant S1 i ddysgu sgiliau newydd i
gynorthwyo eu plant eu hunain i ddysgu trwy wneud gweithgareddau difyr y
mae modd iddyn nhw, wedyn, eu defnyddio gartref. Yn ystod sesiynau’r
prynhawn mae’r oedolion a’r plant yn gweithio gyda’i gilydd yn gwneud y
gwahanol weithgareddau. Am fwy o fanylion cysylltwch â Miss Jones neu Mr
Lawrence, drwy’r swyddfa’r ysgol, os gwelwch yn dda.
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I Orffen ...
If I had my child to raise all over again
I’d build self-esteem first and the house later,
I’d finger paint more and point my finger less,
I’d do less correcting and more connecting,
I’d take my eyes off my watch and watch with my
eyes,
I would care to know less and know to care more,
I’d take more hikes and fly more kites.
I’d stop playing seriously and seriously play,
I would run through more fields and gaze at more
stars,
I’d do more hugging and less tugging,
I’d see the oak tree in the acorn more often,
I would be firm less and affirm much more,
I’d teach less about the love of power
And more about the power of love.
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