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Annwyl Riant / Gofalwr, 
 
Bob blwyddyn mae ein hysgol yn dibynnu ar ddigwyddiadau codi arian i helpu dalu am y 
nifer o gyfleoedd addysgol rhagorol rydyn ni'n cynnig i'n disgyblion. Mewn blynyddoedd 
blaenorol, mae gweithgareddau codi arian fel disgos, ffeiriau, teithiau cerdded noddedig ac 
ati wedi helpu i ariannu teithiau ysgol, prynu offer chwaraeon newydd a gwella tir yr ysgol. 
Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid dros y flwyddyn ddiwethaf, nid ydym wedi gallu 
cynnal digwyddiadau o'r fath, fodd bynnag, ar ôl dod at ein gilydd, rydym ni fel staff yn 
teimlo y byddai'n braf gallu cynnig rhai gweithgareddau diogel, hwyliog i'r plant cyn diwedd 
tymor tra hefyd yn codi rhywfaint o arian sydd angen i'n helpu gyda'n syniadau i wella 
profiadau dysgu awyr agored i’ch plant. 
 
Dros y flwyddyn academaidd nesaf, ein prif nod yw codi arian i ddatblygu ein hardaloedd 
awyr agored ymhellach fel y bydd pob plentyn yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau 
dysgu awyr agored cyfoethog a fydd yn helpu i ddatblygu creadigrwydd, datrys problemau, 
annibyniaeth, hyder a mwy. Rydym eisoes wedi dechrau gyda'n cynlluniau, ond fel rhan o 
hyn, hoffem gael cymorth arlunydd graffiti lleol i baentio murlun ar dir yr ysgol. Gobeithiwn y 
bydd y murlun yn cynnwys syniadau a gyflwynwyd gan y plant a hefyd yn cynnwys 
delweddau sy'n cynrychioli eu hardal leol a'u treftadaeth. 
 
Pwrpas y llythyr hwn yw rhoi gwybod ichi am ein cynlluniau i godi arian, yn ogystal ag o 
bosibl i gael eich cymorth dros y flwyddyn nesaf os a phan bydd hynny'n bosibl. Fel man 
cychwyn, rydym wedi meddwl am rai syniadau y gallwn eu gwneud cyn diwedd y tymor er 
mwyn i'r plant gael ychydig o hwyl wrth godi rhywfaint o arian hefyd. Gweler isod restr o 
weithgareddau: 
 
• Dydd Mercher lolipop (gan ddechrau Mehefin 23ain) Gall plant ddod â £1 i'r ysgol bob 
dydd Mercher i brynu loli iâ amser chwarae. 
• Dydd Mawrth, Gorffennaf 6ed Noson Pitsa ar ôl ysgol (Manylion pellach i ddilyn). 
• Dydd Llun, Gorffennaf 12fed ‘Diwrnod torri rheolau’r ysgol’ (Manylion pellach i ddilyn). 
 
Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chi a'r plant yn ystod yr ymgyrch codi arian. Diolch 
ymlaen llaw am eich cefnogaeth! 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
Christine Evans 
Pennaeth 
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