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Mae’n anodd coelio pa mor gyflym mae’r hanner tymor wedi hedfan. Dydi ddim yn teimlo
fel cyfnod hir ers i mi ysgrifennu’r cylchlythyr diwethaf. Er y tywydd diflas ym mis Mai,
mae hwyliau wedi bod yn dda ymhlith disgyblion a staff yn ystod y mis prysur hwn.

Hoffaf ddiolch i’r rhieni a fynychodd ein noson rhieni rhithiol. Dyma’r tro cyntaf i ni
ddefnyddio Microsoft Teams i’w gynnal. Roedd rhai problemau cysylltu ac roedd yn rhaid
cysylltu gyda’r ffôn gyda rhai, ond ar y cyfan roedd yn llwyddiannus iawn ac yn braf sgwrsio
gyda chi gyd. Nid ydym fel arfer yn cynnal noson rhieni yn nhymor yr Haf ond roedd yn
bwysig i ni ar ôl popeth sydd wedi digwydd. Byddwch yn dal i dderbyn adroddiad blynyddol
eich plentyn ar ddiwedd y flwyddyn a bydd cyfle i chi drefnu cyfarfod arall i drafod unrhyw
faterion/ targedau ADY.

Llongyfarchiadau mawr i Eva ac Ella Martuccio a gafodd eu
henwebu ar gyfer Person Ifanc Trefaldwyn y Flwyddyn yn dilyn eu
hymdrechion yn casglu sbwriel yn ystod cyfnod y clo. Gwahoddwyd
y merched i seremoni wobrwyo ar Ddydd Gwener Mai 21ain ac fe
enillon nhw’r wobr! Da iawn chi ferched rydym yn falch iawn
ohonoch!

Mae’r disgyblion wedi mwynhau cymryd rhan ym mhrosiect
Minecraft y WRU ble mae’r disgyblion wedi dylunio
cyfleusterau i’r gymuned. Bu’r disgyblion yn dysgu am y
Stadiwm Principality yn Minecraft a chynnal ymchwil eu
hunain. Mae’r stadia maent wedi creu yn edrych yn wych ac
rydym yn edrych ymlaen at rannu gyda chi. Bydd enillwyr o
gystadleuaeth yr ysgol yn mynd ymlaen i’r rownd leol gan
obeithio cyrraedd rownd derfynol genedlaethol!

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur iawn yn y dosbarth yn cwblhau prosiectau gwahanol.
Byddwn yn cyflwyno fideos i ddangos yr hyn maent wedi gwneud, a bydd y rhain yn cael
eu cynnwys yn y cylchlythyr nesaf.
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Rydym yn edrych ymlaen at allu trefnu tripiau addysgol eto i’r disgyblion. Bydden ychydig
yn wahanol i’r arfer a bydd disgyblion yn gorfod aros yn eu ‘swigod’. Ond rydym yn falch
iawn y bydden yn gallu mwynhau diwrnod allan gyda’r ysgol. Ar Fehefin 18fed, bydd
blwyddyn 5 a 6 yn mynd i Glanllyn am y dydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau
megis canŵio ar Lyn Tegid. Ar Ddydd Mercher Mehefin 30ain, bydd y ddau ddosbarth
Cymraeg yn mynd i Sŵ Gaer ac ar Ddydd Mercher Gorffennaf 7fed bydd y dosbarthiadau
Saesneg yn mynd i Acwariwm Blue Planet. Bydd gwybodaeth yn cael ei yrru i rieni ar
ParentMail. Diolch yn fawr i’r CRhA am gytuno talu am y bysus.
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Bydd blwyddyn yn cael diwrnod pontio yn Ysgol Llanfyllin ar Ddydd Gwener 2il o
Orffennaf. Rydw yn falch iawn o hyn fel eu bod yn medru cael blas ar yr ysgol cyn symud
yno mis Medi. Bydden yn cael cyfarfod gyda Mr Rob Rudge, pennaeth blwyddyn 7, cyn
mynd a bydd yr ysgol uwchradd yn trefnu sesiwn gwestiynau i rieni.

2.
ParentMail.

Rydym yn parhau i ddisgwyl am ganllawiau o ran diwrnod pontio ar gyfer plant meithrin a
blwyddyn Unwaith y byddwn yn derbyn mwy o wybodaeth byddwn yn cysylltu â chi drwy

Rydym yn edrych ymlaen at yr hanner tymor olaf. Mae yna lawer o bethau wedi cael eu
cynllunio i’r disgyblion ac rydym yn gobeithio am dywydd sych fel ein bod yn medru
cynllunio mwy! Mwynhewch yr hanner tymor ac fe welwn ni chi yn ôl ar Ddydd
Mawrth Mehefin yr 8fed.
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