
 

 

 

 

 

Helo blant,  

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw yn iawn ac yn hapus.  Rydyn ni’n gobeithio eich bod 
chi i gyd wedi bod yn mwynhau amser adre gyda’ch teulu yn enwedig yn y tywydd braf 
rydym wedi bod yn ffodus i gael.   

Hoffwn ni ddweud pa mor falch rydyn ni ohonoch chi am ddangos aeddfedrwydd yn ystod 
yr amser ansicr yma, ac rydyn ni mor falch i glywed, ar ôl siarad gyda’ch rhieni, eich bod 
chi wedi bod yn blant da ac yn helpu o amgylch o tŷ ac yn yr ardd ac hefyd wedi bod yn 
cyflawni gwaith ysgol heb ffwdan ar Hwb. 

Mae newyddion da gennym ni heddiw ichi!  Gan eich bod chi i gyd wedi bod yn gwneud eich 
rhan ac yn aros adref, mae newidiadau bach yn digwydd i beth rydyn ni’n cael gwneud o 
ddydd i ddydd ac rydyn ni’n siwr eich bod chi wedi clywed bod Llywodraeth Cymru wedi 
penderfynu ei fod yn saff ichi dywchwelyd i’r ysgol ar Fehefin 29ain, 2020.  

Fel staff, rydyn ni yn gyffrous iawn am hyn oherwydd rydyn ni wedi gweld eisiau pob un 
ohonoch chi.  Mae’n siwr bod gennych chi lawer o gwestiynau ac rydyn ni yn mynd i geisio 
ateb nhw yn y llythyr yma.  Os oes dal unrhyw gwestiynau gyda chi ar ddiwedd hwn, yna 
plis cysylltwch gyda ni trwy ebost neu ffôn yr ysgol. 

Mae’n bwysig nad ydych yn poeni; mae jest angen ini newid ychydig o bethau yn yr ysgol 
er mwyn cadw chi i gyd yn ddiogel.  

 

1. Pryd byddaf yn dychwelyd i’r ysgol? 

Bydd yr ysgol yn ail agor ar Fehefin 29ain, 2020 a byddwch chi i gyd yn dychwelyd yn 
ystod yr wythnos honno mewn grwpiau o 5 neu 6 ar ddiwrnodau gwahanol.  Felly byddwch 
chi nôl yn yr ysgol unwaith pob wythnos tan wyliau’r haf. 

 

2. A byddaf yn gweld fy ffrindiau? 

Efallai byddwch yn gweld rhai o’ch ffrindiau.  Bydd rhai yn parhau i aros adre ac efallai 
bydd eraill mewn cwtsh gwahanol ichi neu ar ddiwrnod arall ichi.  ‘Cwtsh’ ydy’r enw newydd 
ar ein dosbarthiadau bach ar hyn o bryd.  Byddwn ni yn ceisio sicrhau eich bod yn 
dychwelyd ar yr ur diwrnod a’ch ffrindiau ond ni fydd hwn yn bosib ar bob achlysur. 



 

3. Pwy bydd yn dysgu fi? 

Efallai y byddech yn cael eich dysgu gan athrawes gwahanol i’r arfer.  Mae hyn yn dibynnu 
ar faint o blant fydd yn dychwelyd i’r ysgol.  Byddech chi mewn cwtshys o tua 5 neu 6 o 
blant gyda athrawes ac efallai cynorthwyrwaig hefyd. 

 

4. Sut byddaf yn dod mewn i’r ysgol? 

Byddwn yn rhannu llawer o wybodaeth gyda’ch rhieni o flaen llaw ynglyn â sut byddech yn 
gorfod dod mewn i’r ysgol achos mae’n debygol iawn y bydd yn wahanol i’r arfer.  Efallai 
byddech yn gorfod defnyddio mynedfa gwahanol a byddech yn dod i’r ysgol ar amseroedd 
gwahanol.  Bydd eich athrawes yn cwrdd â chi ar bwys y giat ac yn tywys chi i’ch dosbarth 
yn ddiogel. 

 

5. Bydd yr ystafell ddosbarth yn edrych yr un peth? 

Na.  Ni fydd yr ystafell yn edrych sut rydych yn ei gofio.  Fe fydd gennych cadair a desg 
i’ch hunain gyda hambwrdd i gadw eich offer personol.  Bydd rhaid cadw cot ar gefn eich 
cadeiriau ac ni fydd modd defnyddio yr ystafelloedd gotiau i storio pethau.   

 

6. Ydw i’n cael dod a pethau o’r ty? 

Does dim angen ichi dod ag unrhywbeth o’r ty.  Does dim angen bag ysgol na casys pensiliau.  
Yr unig beth sydd rhaid ichi gofio yw pecyn bwyd os ydych yn cael brechdanau a botel o 
ddwr plastig.  

Gofynnwn yn garedig ichi beidio a dod ag unrhyw tegannau na eiddo arall.  Rydym yn gofyn 
hyn er mwyn cadw chi’n ddiogel. 

 

7. Oes angen gwisgo gwisg ysgol? 

Oes, gwisgwch eich gwisg ysgol. Sicrhewch eich bod yn gwisgo dillad ysgol cyfforddus 
achos efallai byddwn yn gweithio mwy yn yr ardal allanol. 

 

8. Oes rhaid ifi gwisgo mwgwd? 

Na, bydd neb yn gwisgo mygydau peidiwch a phoeni. 

 



9. Bydd angen golchi dwylo? 

Bydd.  Fe fydd eich athrawon yn atgoffa chi i olchi’ch dwylo yn ystod yr amser rydych yn 
yr ysgol. 

 

10. Byddwn ni yn cael amser chwarae? 

Fe fyddech chi i gyd yn cael amser chwarae ond bydd pob ‘cwtsh’ gyda amser chwarae ar 
amseroedd gwahanol er mwyn cadw niferoedd i lawr ar y buarth. 

 

11. Beth sy’n digwydd amser cinio? 

Bydd pawb yn bwyta cinio yn ei dosbarthiadau.  Bydd plant sydd yn cael cinio ysgol yn 
mynd i nôl eu cinio ac yn dod i fwyta fey n y dosbarth.  Bydd plant brechdanau hefyd yn 
bwyta yn y dosbarth a bydd rhaid mynd a’ch sbwriel adref gyda chi. 

12. Pa fath o waith byddwn ni yn gwneud? 

Bydd gwaith ysgol ychydig yn wahanol i’r hyn yr ydych yn cofio.  I ddechrau, byddwn yn 
sicrhau eich bod chi i gyd yn iawn ac yn hapus ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda 
chi am fod nôl yn yr ystafell ddosbarth.  Byddwn yn gwneud llawer o waith trafod ac yn 
parhau i weithio ar Hwb hefyd. 

 

13. Bydd rheolau ysgol yr un peth? 

Bydd rheolau ysgol yr un peth ond bydd hefyd angen cofio ambell i reol newydd sydd yn 
wir i gofio tu allan i’r ysgol hefyd.  Bydd rhaid ichi gofio i gadw 2m arwahan o bobl arall 
yn eich cwtsh ac hefyd golchi dwylo yn rheolaidd (wrth gyrraedd yr ysgol, cyn ac ar ôl 
chwarae, cyn ac ar ôl bwyta a mynd i’r ty bach). 

 

14. Pryd byddwn yn mynd nôl i normal? 

Yn anffodus, gallwn ni ddim ateb hynny ar hyn o bryd on plis peidiwch a phoeni am y 
dyfodol; gadewch hynny ini.  Am y tro, rydyn ni eisiau ichi fwynhau eich amser nôl yn yr 
ysgol gyda ni cyn gwyliau’r haf. 

Gobeithio bod y llythyr bach yma wedi ateb unrhyw cwestiynau neu pryderon oedd 
gennych.  Rydyn ni yn edrych ymlaen yn fawr at weld chi nôl yn yr ysgol o fewn rhai 
wythnosau. 

Cofion Cynnes 

Holl staff YGG Cwmnedd 



Dyma rhai gwefannau gallwch fynd atyn nhw hefyd i ddarllen neu wrando ar fwy o 
wybodaeth am ddychwelyd i’r ysgol. 

https://www.elsa-support.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/Back-to-school-for-Wales.pdf 

https://youngminds.org.uk/training/mental-health-training/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eu0jJmcnGxU 

https://www.youtube.com/watch?v=__VUuZvCHoI 

https://www.youtube.com/watch?v=3nQgTywKmvQ 

 


