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Annwyl riant/gwarchodydd,  
 
Fel y gallwch ddychmygu, rydym wedi bod yn hynod o brysur yn ceisio ein gorau glas i wneud yr ysgol mor ddiogel 
ag y gall fod wrth i ni agor i bob grŵp blwyddyn ar y 29ain o Fehefin. Bydd yr ysgol yn edrych yn wahanol iawn i'r 
plant ar ôl dychwelyd. Rwy'n gwerthfawrogi fy mod yn darparu llawer iawn o wybodaeth yn y llythyr hwn ond 
rwy'n gobeithio y bydd yn eich helpu i ddeall sut y bydd yn rhaid i fywyd ysgol newid am y tro. 
 
Gobeithiwn y bydd ein bywyd ysgol un diwrnod yn fuan yn gallu dychwelyd i'r ffordd yr oedd o'r blaen pan 
oeddem wrth ein bodd yn eich gweld chi i gyd a rhannu taith ysgol eich plant. Cofiwch mai'r arferion newydd a 
ddisgrifir yn y llythyr hwn yw cadw pawb yn ddiogel felly gofynnwn am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth yn 
ystod y cyfnod anodd hwn.  
 
Pan fydd ysgolion yn ailagor byddwn yn croesawu blwyddyn 2 i 6 yn ôl i adeilad yr ysgol rhwng 8:30 a 12:30 un 
diwrnod yr wythnos. Bydd y staff yn dysgu grwpiau bach yn eu dosbarthiadau tan 12:30, ac yna’n parhau gyda’r 
dysgu o bell bob prynhawn, glanhau, tra’n rhedeg yr ‘hub’ gofal plant gweithwyr allweddol. 
  
Rydym yn gwerthfawrogi y bydd gan deuluoedd eu hamgylchiadau eu hunain i'w hystyried cyn i blant ddychwelyd 
i'r ysgol ac efallai y bydd rhai ohonoch yn cysgodi ac yn amddiffyn aelodau'r teulu. Rydym hefyd yn deall y gallai 
llawer ohonoch fod yn bryderus am i'ch plentyn / plant ddychwelyd i'r ysgol er y byddwn yn gwneud popeth o 
fewn ein gallu i wneud yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Felly, ni fyddwn yn gosod unrhyw sancsiynau am beidio â 
mynychu os na fydd eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol ar y dyddiad a awgrymir. 
 
Er mwyn sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosibl yn yr ysgol, ni fydd rhieni na gofalwyr yn gallu dod i dir yr ysgol na 
swyddfa'r ysgol a byddwn yn gofyn i'r cyfathrebu barhau i fod dros y ffôn ac e-bost. Er mwyn amddiffyn y 
gymuned, byddwn yn gweithredu amseroedd cychwyn a gorffen cyfnodol caeth ar gyfer gwahanol grwpiau 
blwyddyn. Bydd gennym oedolion ysgol ar y gatiau i gefnogi arferion mynediad ac allanfa diogel. Gofynnwn ichi 
wneud hyn mor brydlon â phosibl er mwyn sicrhau y cedwir at bellter cymdeithasol. Gyda mwy o ddisgyblion ar y 
safle, bydd angen i ni ofyn am eich amynedd gan fod y gweithdrefnau hyn yn debygol o gymryd ychydig o amser 
ond yn y pen draw byddant yn amddiffyn eich plant. 
 
Bydd yn bwysig iawn bod eich plant yn cyrraedd mewn pryd ac o fewn yr amser penodedig. Rydym hefyd yn 
cynghori bod un rhiant neu ofalwr yn gollwng ac yn casglu eich plentyn/plant, er mwyn cadw cyn lleied â phosib o 
bobl ar Stryd Newydd. 

 
 

Trefniadau mynediad newydd 
 

Dosbarth Amser dechrau Amser gorffen Gât Drws  
Blwyddyn 2/3 Miss Williams 8:30 – 8:40 12:20 Gât gwaelod Prif fynedfa 
Blwyddyn 4/5 Mrs Chesby 8:45 – 8:55 12:30 Gât gwaelod Mynedfa top yr ysgol 
Blwyddyn 5/6 Mrs Rafferty 8:30 – 8:40 12:30 Gât top Drws y dosbarth 
Plant gweithwyr allweddol 8:00  3:30 Gât gwaelod Prif fynedfa 
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Plant gweithwyr allweddol 
Byddwn yn parhau i ofalu am blant gweithwyr allweddol rhwng 8:00 a 3:30. Os ydych chi'n gollwng neu'n 
casglu'ch plentyn / plant ar adegau sy'n wahanol i'r uchod, bydd angen i chi gysylltu â swyddfa'r ysgol dros y ffôn 
neu e-bost i drefnu hyn. 
Os oes gennych drefniadau gofal plant ar waith eisoes, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech ei ddefnyddio i 
leddfu'r niferoedd sy'n dod i'r ysgol. Ar hyn o bryd mae'r awdurdod lleol yn archwilio'r opsiynau o ran hybiau 
gofal plant dros wyliau'r haf. Bydd gwybodaeth bellach yn dilyn maes o law. 

 
Trafnidiaeth 
Anogir pob rhiant i gludo eu plant eu hunain i'r ysgol. Ni fydd bysiau ar gael. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd 
cynnal eich slot amser a neilltuwyd, cysylltwch â'r ysgol drwy e-bost, neu alwad ffôn o ddydd Llun 22ain o Fehefin. 
 
Amseroedd cinio ac egwyl 
Bydd amser cinio ac amseroedd egwyl hefyd yn edrych yn wahanol iawn i'r plant. Bydd gan bob grŵp blwyddyn 
fannau dynodedig ar gyfer gweithgaredd dan do ac awyr agored. Bydd y ardal awyr agored dynodedig yn cael ei 
ddefnyddio ar sail rota gan y grŵp blwyddyn ac unrhyw offer yn cael ei lanhau cyn y pwynt newid. Cynyddwyd 
arferion glanhau a bydd pob oedolyn yn sicrhau bod mesurau newydd ar gyfer glanhau'r safle a'r offer yn cael eu 
cynnal. Bydd plant yn cael eu cinio yn eu gweithle eu hunain yn yr ystafell ddosbarth. Bydd gan y plant ystod o 
weithgareddau yn ystod y dydd a bydd rhai o'r rhain yn cynnwys amseroedd hamdden yn lle'r amser egwyl 
blaenorol. Bydd y plant yn defnyddio gofod awyr agored mor aml â phosibl gan ein bod yn gwybod, bod y tu allan 
yn cael ei annog o fewn y mesurau diogelwch. 
 
Hylendid da 
Byddwn yn sicrhau bod yr holl staff a phlant yn golchi eu dwylo â sebon a dŵr yn rheolaidd am o leiaf 20 eiliad, a'u 
bod yn deall technegau golchi dwylo effeithiol. Bydd golchi dwylo yn rheolaidd yn cynnwys; wrth gyrraedd ac wrth 
adael yr ysgol; cyn ac ar ôl trin bwyd; cyn ac ar ôl trin gwrthrychau ac offer a allai fod wedi cael eu defnyddio gan 
eraill; lle bu unrhyw gyswllt corfforol ac ar ôl i bobl chwythu eu trwyn, tisian neu beswch. 
 
Unwaith y bydd plant yn ôl yn yr ysgol, bydd yr holl arwynebau, offer, dolenni drysau a thoiledau a gyffyrddir yn 
aml yn cael eu glanhau yn drylwyr trwy gydol y dydd. Mae gennym aelod (au) staff hyfforddedig sy'n gallu 
cyflawni'r gweithgaredd hwn. Mae ystafelloedd dosbarth yn yr ysgol yn cael eu paratoi ar gyfer yr ailagor ar ôl 
cael eu glanhau'n ddwfn gan gael gwared o deganau meddal a dodrefn. Rydym wedi gwneud y dosbarthiadau mor 
hawdd i'w glanhau â phosibl. Gyda hyn mewn golwg mae'n bwysig iawn bod plant yn dod â phethau 
angenrheidiol yn unig i’r ysgol; potel ddŵr a blwch cinio âg enwau arnynt. Ni chaniateir iddynt ddod â bagiau i'r 
ysgol er mwyn lleihau cyswllt diangen rhwng cartrefi. Rhaid gosod eli haul cyn gadael cartref bob dydd gan na 
fyddwn yn gallu gwneud hyn yn yr ysgol. 
Mae hyrwyddo arferion hylendid da, gan gynnwys golchi dwylo'n rheolaidd, yn rhan o'r diwrnod ysgol a bydd yr 
athrawon yn eu goruchwylio. 
 
Gwisg ysgol 
Gall y plant wisgo gwisg ysgol neu ddillad sy'n briodol i'r ysgol. Rydym yn gofyn iddynt gael eu golchi ar ddiwedd 
pob diwrnod ysgol, gyda'r plant yn dychwelyd mewn dillad ffres bob dydd a fydd eto'n lleihau'r risg o haint. Mae'n 
bwysig bod y plant yn gwisgo esgidiau'n priodol ar gyfer gweithgareddau awyr agored; gall esgidiau amhriodol 
olygu na fydd plant yn gallu cymryd rhan mewn gweithgaredd. 
 
Taliadau 
Dim ond trwy ‘Parent Pay’ y dylid talu arian cinio. Bydd angen talu am ginio ysgol. Ni fydd arian yn cael ei gasglu. 
Disgwylir i bob plentyn sydd â hawl i brydau ysgol am ddim dalu am eu prydau bwyd gan y bydd teuluoedd 
cofrestredig yn parhau i dderbyn taliad BACS wythnosol. 
 
Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 
Bydd y tri dosbarth hyn, am y tair wythnos gyntaf o agor ar 29 Mehefin, os bydd y tywydd yn caniatáu, yn cwrdd â'u 
hathrawon yn y parc Lles. Bydd hyn yn helpu i leddfu gofid y plant wrth orfod gadael eu rhieni wrth giât yr ysgol. 
Mae cyfarfod yn yr awyr agored, a defnyddio'r gymuned leol yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr 
wythnos olaf o ailagor, cyn gwyliau'r haf, bydd y plant yn dod i mewn i'r ysgol ar adegau gwahanol i gwrdd â'u 
hathrawon newydd, a'u hystafelloedd dosbarth newydd yn barod ar gyfer mis Medi. 
 
 



Blynyddoedd 2 i 6 
Bydd y plant yn cael eu rhoi mewn grwpiau neu ‘cwtsh’ sefydlog o 5-6 o blant. Dydy’r plant ddim yn gallu symud o’r 
‘cwtsh’ yma, i ‘cwtsh’ arall. Bydd gan bob plentyn ei ddesg a'i offer ei hun. Bydd y desgiau mor bell â phosibl i annog 
pellter cymdeithasol ac mae holl arferion yr ysgol wedi'u dyfeisio i sicrhau bod y plant yn cynnal pellter 
cymdeithasol trwy gydol y dydd. Mae'r llywodraeth yn cydnabod y gall fod adegau pan fydd plant yn pasio'i gilydd o 
fewn coridorau ond byddwn yn cadw hyn i'r lleiafswm gan ddefnyddio'r arferion sydd gennym ar waith nawr. Bydd 
pob grŵp yn aros yr un fath bob wythnos ac ni fyddant yn cymysgu â'r grwpiau eraill yn ystod y diwrnod ysgol.  
 
Byddwn hefyd yn defnyddio wythnos olaf yr ailagor, cyn gwyliau'r haf, i wneud gwaith trosglwyddo gyda'r 
blynyddoedd hyn, byddant yn cwrdd â'u hathrawon newydd ac yn ymweld â'u hystafelloedd dosbarth newydd. 
 
Blwyddyn 6 
Mae hwn yn amser mor bwysig iddyn nhw wrth iddyn nhw baratoi i drosglwyddo i'r ysgol uwchradd. Er y bydd 
cynlluniau trosglwyddo yn wahanol eleni, rydym yn parhau i fod mewn cysylltiad â'r ysgol uwchradd a byddwn yn 
gweithio gyda nhw i gefnogi'ch plant. Yn anffodus, rydym yn gwybod nad yw llawer o'r gweithgareddau y mae ein 
plant Blwyddyn 6 yn edrych ymlaen atynt yn gallu digwydd eleni oherwydd y mesurau diogelwch angenrheidiol 
sydd ar waith. Bydd y staff yn ymdrechu i wneud yr wythnosau diwethaf yn YGG Cwmnedd mor bositif â phosibl 
ond bydd trefniadaeth y dosbarthiadau yn ychwanegu cyfyngiadau at hyn. 
 
Mae'r holl fesurau uchod yn dibynnu ar gael digon o staff yn yr ysgol. Os oes gennym brinder staff, efallai na 
fyddwn yn gallu cadw'r ysgol ar agor i bob grŵp o blant. 
 
Byddem hefyd yn gofyn ichi gadw polisi pellhau cymdeithasol y llywodraeth wrth i chi deithio yn ôl ac ymlaen i'r 
ysgol yn ogystal â gadael y safle a'r ardal gyfagos cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn ein helpu i gadw pawb mor 
ddiogel ag y gallwn. 
 
Erbyn diwedd yr wythnos, bydd athrawes eich plentyn yn cysylltu â chi os gwnaethoch ateb ie i ddychwelyd i'r 
ysgol yn yr arolwg ar-lein i roi gwybod ichi am y diwrnod y bydd eich plentyn yn mynychu'r ysgol bob wythnos. 

 
Fel y gallwch weld, bydd bywyd ysgol yn edrych yn wahanol iawn am gyfnod ac edrychwn ymlaen at y diwrnod pan 
allwn groesawu pob un o'n plant yn ôl i'r ysgol. Byddwn yn parhau i gefnogi dysgu ar-lein trwy ddefnyddio'r wefan a 
Hwb er y bydd athrawon o bob grŵp blwyddyn bellach yn ôl yn gweithio yn yr ysgol gyda dosbarthiadau newydd 
am y tro felly efallai na fyddant yn gallu ymateb i e-byst mor gyflym ag o'r blaen . 
 
Gobeithio eich bod chi i gyd yn iach ac yn cadw'n ddiogel. Edrychwn ymlaen at y diwrnod y gallwn eich gweld 
unwaith eto! 
 
Yn ddiffuant 
 
Mrs Evans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dilynwch ni ar Trydar/Follow us on Twitter @yggcwmnedd 

 
Â dawn fe gawn ein geni 
A’n hawl yw ei meithrin hi 


