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Annwyl riant / gwarchodwyr, 
 
Wrth i bumed wythnos cyfnod cau'r ysgol ddechrau, hoffwn ddiolch i'n holl rieni a 
gwarcheidwaid am eich cefnogaeth barhaus gyda'r dysgu cartref / rhithiol. Mae'n bwysig ein 
bod yn cofio yn ystod yr amser hwn ein bod ni gyd mewn sefyllfaoedd gwahanol iawn yn ein 
cartrefi, a'r hyn y gallwn ni fel teuluoedd unigol ei wneud. Rydw i fy hun yn cydnabod y 
pwysau o weithio'n llawn amser gyda dau o blant, a'r frwydr sy'n aml yn dod o'u hannog i 
gwblhau eu gwaith ysgol. Cofiwch ein bod yn falch o unrhyw beth y gallwch ei wneud 
gyda'ch plant gartref, ac rydym yn deall y gall hyn amrywio o ddydd i ddydd, yn dibynnu ar 
nifer o wahanol ffactorau. Fodd bynnag, rwy'n gobeithio bod y gweithgareddau dyddiol, y 
fideos a'r gefnogaeth a ddarperir gan yr ysgol yn gwneud bywyd ychydig yn haws i chi yn 
hynny o beth. 
 

Yr wythnos hon yw wythnos iechyd meddwl plant. Fe welwch fod rhai gweithgareddau neu 
syniadau yn cael eu rhannu gyda'r disgyblion yn ystod eu gwersi neu trwy'r tasgau a 
osodwyd. Efallai y bydd rhai o'r syniadau hyn hefyd yn ddefnyddiol i chi yn y dyfodol, ac os 
ydyn nhw o werth a'ch bod chi'n eu mwynhau rhowch wybod i ni! Mae iechyd meddwl ein 
disgyblion yn flaenoriaeth i ni, ond mae iechyd meddwl teulu cyfan yr ysgol hefyd yn bwysig i 
ni. Rydym yn deall bod y sefyllfa bresennol yn achosi straen i bawb, ond i rieni yn benodol. 
Cofiwch ein bod ni yma i'ch cefnogi chi, mewn unrhyw ffordd y gallwn ni, p'un a yw'n 
gymorth gyda'r gwaith neu'n adnodd, cyngor am eich plentyn neu'n gyfle i gael sgwrs gydag 
oedolyn arall. 
 

I gyd-fynd ag wythnos iechyd meddwl plant, o'r wythnos hon ymlaen byddwn yn cael 
diwrnod 'Colli'r Cliniadur', bob wythnos, bydd athro/awes pob dosbarth yn rhoi gwbod i chi 
pa ddiwrnod. Mae hwn yn ddiwrnod i ddod i ffwrdd o'r sgrin a chymryd rhan mewn 
rhywbeth pleserus heb yr angen am dechnoleg . Dyma gyfle i'r plant ddewis ffordd 
hamddenol o dreulio’r dydd, gyda thaith gerdded neu gêm fwrdd gyda'r teulu. Gobeithio y 
byddwch chi i gyd yn bachu ar y cyfle hwn i ofalu am eich teuluoedd yn ystod yr amser 
anodd hwn. 
 

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni yn yr ysgol dros y ffôn, tecst neu e-bost fel y gallwn eich 
cefnogi. 
 

Yn ddiffuant, 
 

Mrs Christine Evans 
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