
 

 

 

 

 

Efallai eich bod yn holi “Pam gyrru cylchlythyr ysgol, heb ddim newyddion ysgol?” ond rydw 

i’n awyddus iawn i barhau gyda chymaint o agweddau ‘normal’ ac sy’n bosib yn ystod y 

cyfnod ansicr hwn. Er bod y cylchlythyr yn edrych yn wahanol i’r arferol, gobeithiaf y byddwch 

yn ei weld yn ddefnyddiol.  

 

Hoffwn ddechrau gyda diolch i chi rhieni a/neu neiniau a theidiau. Rydych wedi bod yn cadw 

eich plant yn hapus drwy gyfnod ansicr, eu helpu gyda’u dysgu adref, parhau i weithio adref 

neu fel gweithwyr allweddol a rhoi bwyd ar y bwrdd. Da iawn chi! Mae amgylchiadau bob 

teulu yn wahanol wrth gwrs ond ar ôl cysylltu gyda chi yn ystod y cyfnod hwn mae wedi bod 

yn galonogol i glywed straeon positif am sut rydych yn ymdopi gartref.  

 

Wrth ystyried dysgu o adref, peidiwch a phoeni! Rydym wedi ceisio dweud yn glir dros ebyst, 

galwadau ffôn a fideo na ddyliwch boeni am eu haddysg. Efallai ei fod yn bryder gennych, 

ond rydym i gyd yn byw drwy gyfnod ansicr iawn. Yr unig beth fedraf ofyn ohonoch yw annog 

eich plant a gwneud dysgu’n hwyl nid yn ddiflas.  

 

Mae staff wedi bod yn brysur iawn yn creu pecyn dysgu adref sydd wedi cael eu gyrru i bob 

rhiant. Mae staff ar-lein bob dydd ar HWB/Microsoft Teams, i helpu disgyblion a rhoi adborth i’r 

tasgau sydd wedi cael eu gyrru drwy Teams neu ebost. Ni ddyliwch dreulio amser yn edrych 

am dasgau! Rydym wedi eu gyrru i chi. Defnyddiwch y tasgau hyn gyda’ch plant a gwneud 

ychydig bach bob dydd os y medrwch.  

 

Mae’r galwadau ffôn i deuluoedd wedi bod yn ddefnyddiol i chi ac i ni athrawon i weld sut 

mae pethau’n mynd. Rydym wedi cymryd eich adborth o’r holiadur a’r galwadau a’u 

hystyried. Cofiwch, mae hyn yn amser pryderus i ni hefyd! Rydym yn dysgu wrth i ni fynd ymlaen 

felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Rydym yn gwerthfawrogi adborth achos mae’n 

golygu y medrwn wella’r hyn rydym yn gwneud. Cysylltwch â ni drwy 

office@llanrhaeadr.powys.sch.uk os oes gennych unrhyw adborth neu bryderon ond cofiwch, 

rydym i gyd yn gwneud ein gorau ac yn gweithio’n galed i wneud yn siwr fod yr addysg yn 

medru parhau o ryw fath.  

 

Mae staff hefyd wedi bod yn gweithio yn y Hwb gweithwyr allweddol yn Llanfyllin. Mae’r Hwb 

wedi bod yn llwyddiannus iawn ac yn rhedeg yn effeithiol i ddarparu cymorth i’r teuluoedd 

sydd angen gofal plant heb unrhyw opsiwn arall. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y 

Hwb cysylltwch gan ddefnyddio’r ebost uchod. 

 

Rydym hefyd yn brysur yn cynnal cyfarfodydd cyson i wneud yn siwr fod pawb, gan gynnwys 

chi, yn ymwybodol o’r diweddariadau. Rydw i yn rhan o gyfarfodydd penaethiaid y clwstwr 

dair gwaith yr wythnos ac rydym yn cynnal cyfarfodydd fel ysgol dwy waith yr wythnos, i 

wneud yn siwr fod staff wedi cael eu diweddaru ac i rannu syniadau sut i wella addysg adref.  

 

Gobeithiaf eich bod chi a’ch plant wedi gweld y gwersi we yn ddefnyddiol. Eto, mae’n 

newydd i ni ond wrth i ni ymarfer, byddwn yn gobeithio y gallwn gyflawni mwy gyda’r ffurf yma 

o addysgu. Nodyn i’ch atgoffa i droi eich camera a meicroffon i ffwrdd pan y gofynnwyd, 

mae hyn yn rhan bwysig o’r rheolau.  

 

Wrth edrych i’r dyfodol, hoffwn amlygu rhai pwyntiau i gadw mewn cysylltiad gydag addysgu 

adref a diweddariadau. 

 

1. Cadwch lygad ar ParentMail. Dyma ein platfform ar gyfer cyfathrebu gyda chi. Bydd 

diweddariadau bob tro yn cael eu postio ar y platfform hwn. Os ydych yn cael trafferth 

gyda ParentMail mae’n bwysig gadael i ni wybod.  
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2. Gwnewch addysg yn hwyl. Peidiwch gosod rheolau llym. Mae eisiau iddyn nhw wneud 

rhyw fath o addysg, ond nid oed rhaid iddo fod yn frwydr! Efallai cyflwyno system 

gwobrwyo i helpu gyda chymhelliant i wneud mwy o waith. Rydym yn gweithio ar hyn 

gan ei fod yn un o’r pryderon mwyaf ar ôl i ni gysylltu â rhieni.  

 

3. Darllenwch gyda’ch plentyn! Yn ogystal â mathemateg sylfaenol fel lluosi, adio a 

thynnu, mae darllen yn hanfodol ac  fe ddylai hyn fod yn flaenoriaeth os nad yw’n un 

yn barod.  

 

4. Gwnewch y mwyaf o’r amser yma adref gyda’ch gilydd. Gwnewch dasgau hwyl 

gyda’r teulu. Byddwn yn cofio’r adeg hon am flynyddoedd i ddod. Gobeithiwn y bydd 

y plant yn cofio’r adeg hwyl gyda’u teuluoedd! Dysgwch sgiliau newydd gyda’ch 

gilydd. Does dim adeg well i neud hyn, dysgwch sgiliau fel garddio, coginio a sgiliau 

creadigol. Mae hyn yn un math o addysg. 

 

5. Byddwch yn bositif! Pwy a ŵyr beth ddigwyddith nesaf. Mae’n bwysig i ni ganolbwyntio 

ar yr hyn sydd yn digwydd rwan a pheidio poeni am yr hyn sydd i ddod.  

 

Wrth i mi ysgrifennu’r cylchlythyr hwn, does dim gwybodaeth am ddychwelyd i’r ysgol. Pan  

bydd gennyf ddiweddariad i chi, byddaf yn ei rannu â chi. Os y byddwn yn dychwelyd cyn 

mis Medi, gallaf eich sicrhau y byddwn yn gwneud popeth i’w wneud yn ddiogel i bawb.  

 

Hoffwn orffen ar nodyn cadarnhaol. Wythnos nesaf, byddwn yn 

lansio her 2.6 (neu 26) a hoffwn annog plant Ysgol Llanrhaeadr Ym 

Mochnant i gymryd rhan! Defnyddiwch y ddolen isod i ddarganfod 

mwy. Hoffwn i chi yrru lluniau neu fideos o enghreifftiau mae’r plant 

wedi gwneud i ddathlu’r her 2.6 fel y gallwn rannu fideo gyda chi 

gyd. Mae’r arian a gasglwyd yn mynd i elusennau dros Brydain. 

Bydd mwy o wybodaeth wythnos nesaf!  
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Byddwch yn ddiogel a cysylltwch â ni os y medrwn eich helpu gydag unrhywbeth! 

 
Cofion, 

 

Mr Jonathan Richards 
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