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Ddoe, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai pob ysgol a choleg yng Nghymru yn aros ar gau tan 
hanner tymor mis Chwefror oni bai bod gostyngiad "sylweddol" yn achosion Covid. Os na fydd y 
gostyngiad hwn yn digwydd, bydd ysgolion yn ailagor ac yn ailddechrau addysgu wyneb yn wyneb ar 
Ddydd Llun, Chwefror 22ain ar y cynharaf. 

Yn dilyn y cyhoeddiad yma, byddwn yn parhau i ddysgu ar-lein tan ein bod yn cael gwybod yn wahanol. 
Rydym yn deall nad yw hyn yn ddelfrydol i lawer ohonoch, wrth i chi weithio o adref eich hun, fodd 
bynnag, rwy'n siŵr y byddwch chi i gyd yn cytuno bod eich plant, fel ni, yn barod i ddychwelyd i ryw 
fath o 'normal' ac yn barod i ddal ati i ddysgu.  

Hoffwn ailadrodd y neges a rannais gyda chi yn ystod cyfnod cau cychwynnol yr ysgol - cynnal iechyd, 
hapusrwydd a lles eich plentyn yw'r flaenoriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. Peidiwch â phryderu am 
y gwaith sydd wedi ei osod ar-lein. Mae amgylchiadau pawb yn wahanol, a'r cyfan y byddwn yn ei ofyn 
yw eich bod yn annog eich plentyn i gwblhau'r gwaith y mae ei athro/athrawes wedi'i osod, lle bo 
hynny'n bosibl. Gwnewch yr hyn a allwch, pryd bynnag y gallwch. 

Mae’r mwyafrif yn barod wedi taflu eu hunain mewn i’r tasgau newydd ac mae gwaith gwych yn cael ei 
ddanfon atom.  Er mwyn cadw mewn cysylltiad, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gan y plant am eu 
gwaith fe fyddwn yn trefnu cyfarfodydd Teams wythnosol.  Byddwn yn ymdrechu i gynnal mwy nag un 
yr wythnos yn dibynnu ar sefyllfa staff wrth ini barhau i weithio a gofalu am blant bregus a phlant 
gweithwyr allweddol yn yr ysgol, a gweithio o adre ein hunain.  Bydd dyddiad ac amseroedd y 
cyfarfodydd yn cael eu danfon ichi drwy system tecst yr ysgol felly, plis cadwch llygaid ar eich 
negeseuon. 

Mae linc fideo wedi cael ei ddanfon trwy text ichi ar Ddydd Gwener, Ionawr 8fed sy’n esbonio sut i gael 
mynediad i’r cyfarfod.  Fe fydd angen manylion cyfrif Hwb eich plentyn arnoch felly os nad ydych yn 
siwr ohono, plis cysylltwch a’r swyddfa neu ebostiwch athrawes neu athro y dosbarth i’w cael.  Os nad 
ydych wedi derbyn y tecst am ryw reswm mae’r fideo i’w weld ar wefan yr ysgol https://ygg-cwm-
nedd.j2bloggy.com/nol-ir-ysgol-medi-2020-back-to-school-september-2020/. 

Bydd amrywiaeth o weithgareddau bob dydd gan gynnwys gwaith mathemateg, iaith a thema.  Gall y 
plant gael mynediad i’r gweithgareddau trwy J2Homework.  Fe fydd staff yn marcio ac yn rhoi adborth 
iddynt, felly plis annogwch nhw i ddarllen neu gwrando ar yr adborth a gwneud unrhyw newidadau 
sy’n cael eu awgrymu.   
 

Rwy'n hynod ddiolchgar i'r staff am eu hymdrechion i sicrhau bod eich plant yn parhau i dderbyn yr 
addysg orau bosibl o gartref. Yn ogystal â chynllunio tasgau a gweithgareddau, maent hefyd wedi bod 
yn marcio'r gwaith, yn rhoi adborth unigol i ddisgyblion ac ymateb i hyd at 50 o negeseuon e-bost y 
dydd gan ddisgyblion sydd â llu o gwestiynau ac ymholiadau. 
 

Os oes unrhyw beth arall o gwbl y gallwn helpu ag ef, cysylltwch â ni. 
 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth barhaus, 

Christine Evans a Staff YGG Cwmnedd 
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