
 

 

 

 

Mae’n anodd coelio ein bod wedi cyrraedd diwedd 2019 yn barod. Mae amser wedi hedfan. Rydym 

wedi gwneud llawer yma yn Ysgol Llanrhaeadr Ym Mochnant dros y 12 mis diwethaf a dylai pawb 

fod yn falch iawn o’r hyn a gyflawnwyd.   

Mae mis Rhagfyr wedi bod yn brysur gydag ymarferion y Sioe Nadolig, Charlie a’r ffatri siocled. Rwy’n 

siwr eich bod wedi mwynhau perfformiad gwych y disgyblion. Diolch yn fawr i bob un am eu 

hymdrechion ac i’r staff am roi’r sioe at ei gilydd. Cafwyd perfformiad nos Fercher ei recordio a bydd 

y DVDs ar gael yn y flwyddyn newydd. Bydd lluniau hefyd ar gael cyn bo hir.  

Ar ddechrau’r mis daeth PC Gayle i’r ysgol i siarad am 

bobl sy’n ein helpu gyda Cyfnod Sylfaen a chyffuriau 

gyda Cyfnod Allweddol 2. Roedd y gweithdai yn rhai 

addysgiadol iawn a bu’r disgyblion yn gwrando’n dda 

a chymryd rhan yn frwdfrydig.  

Fe aeth ein harweinwyr digidol i Ysgol Gymraeg y 

Trallwng i addysgu disgyblion sut i dyfu cnydau drwy ddefnyddio cod yn 

Minecraft. Roedd Miss Watkins yn falch iawn o’u gwaith ac roedd disgyblion 

Trallwng yn hapus iawn am yr hyn a ddysgon.  

Rydym wedi derbyn Jiraff mawr o’r Ironworks yn Groesoswallt. Mae’r jiraff gyda 

ni tan ganol mis Ionawr a’r bwriad yw i’w lenwi gyda chaeadau plastig. Felly 

dewch a chaeadau plastig i ni ddefnyddio os gwelwch yn dda! Ar ôl i ni orffen 

casglu, byddwn yn creu gwaith celf gyda nhw.  

Daeth Darren Mayor i’r ysgol i gynnal gwasanaeth am neges y Nadolig. Roedd y disgyblion wedi 

mwynhau gwasanaeth egnïol iawn. Diolch i Darren a Thîm Ysgolion Impact.  

Diolch unwaith eto i’r CRhA am drefnu’r Ffair Nadolig. Cafwyd nifer o stondinau a gweithgareddau 

yn y neuadd a fe gafodd y disgyblion gyfle i ymweld â Siôn Corn. Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi. 

Byddwn yn eich diweddaru am y cyfanswm a godwyd yn y flwyddyn newydd.  

Daeth Hosbis Hafren i’r ysgol i gasglu eu siec am £893 a gasglwyd ym mis 

Hydref. Mae’r arian yma yn cael ei ddefnyddio i helpu mwy o deuluoedd, fel 

y cymorth a rhoddwyd i rai o’n teuluoedd ni dros y 12 mis diwethaf.  

Fe aeth yr ysgol gyfan i ymweld â phantomeim Aladdin yn Amwythig. 

Cawsom hwyl yn gwylio’r sioe ac ymuno â’r canu a’r dawnsio. Diolch i’r CRhA 

am dalu am my bws.   

Roedd dosbarth Miss Watkins eisiau dysgu am gig felly aethant i’r cigydd 

lleol i brynu cig moch er mwyn coginio brechdanau cig moch! Maent hefyd 

wedi bod yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Ffarmfeisio NFU i ddylunio 

peiriant ffarm y dyfodol. Mae ganddynt syniadau gwych!  

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 hefyd wedi bod yn cymryd rhan yng 

nghystadleuaeth Ffarmfeisio NFU. Eu her nhw yw dylunio bwyd stryd gan 

ddefnyddio cynnyrch Prydeinig, esbonio gwerth maethol ac amgylcheddol. Maent wedi bod yn 

defnyddio TGCh i ddylunio a chynllunio.  

Mae dosbarth Mrs Evans wedi bod yn edrych am y dyn bach sinsir! Aethant am helfa i edrych 

amdano. 

Roeddem wedi mwynhau ein cinio Nadolig. Diolch yn fawr i Wendy, Christine, Llinos, Jo a Michelle 

am eu gwaith caled ar y diwrnod ond hefyd drwy gydol y flwyddyn. Bydd ciniawau yn parhau ar y 

fwydlen gyfredol yn y flwyddyn newydd, ond bydd pitsa ar y diwrnod cyntaf yn ôl (Dydd Mawrth y 

7fed).   

Cylchlythyr Mis Rhagfyr 



Dim ond atgoffa bod rhai rhieni dal angen talu am tocynnau ar gyfer Sioe Nadolig a hefyd nofio 

CA2. Plîs edrychwch ar ecih cyfrif ‘Parentpay’. Mae Cyngor Sir Powys wedi holi inni atgoffa am 

dyled pres cinio a fydd hefyd angen talu. 

Bu Diwrnod Siwmper Nadolig ar y diwrnod olaf a chodwyd £30.10. Fe orffennon y flwydd yn gyda 

pharti a disco yn neuadd yr ysgol.  

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda. Diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r ysgol 

drwy gydol y flwyddyn, ni fedrwn wneud yr hyn rydym yn gwneud hebddoch chi. Mae wedi bod un 

flwyddyn bositif ond anodd i lawer ohonom. Gobeithiaf y bydd 2020 yn flwyddyn dda i chi gyd.  

Cofion 

 

 

Mr Jonathan Richards 
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Nofio ar gyfer disgyblion CA2 bob 

dydd Llun tan hanner tymor mis 

Chwefror. £2.50 bob wythnos  I’w 

dalu drwy ParentPay.  

 

Rydym yn parhau i gasglu batris a 

rydym nawr yn casglu caeadau 

plastig.  

 

Cysylltwch â ni ar  01691 780352 

neu                                       

office@llanrhaeadr.powys.sch.uk 
 

6/1/20 Diwrnod Dim Disgybl 

7/1/20 Ysgol  

24/1/20 Pêl-rwyd @ Llanfyllin 

27/1/20 Pêl-droed Urdd @ Newtown 

30/1/20 Gweithdy Celf bl 5 a 6 

11/2/20 Diwrnod Defnyddio’r Rhygrwyd yn Fwy Diogel 

14/2/20 Athletau dan do 

11-21 Chwefror Hanner Tymor 

24-26 Chwefror Llangrannog (Bl 5 a 6 dosbarth Mr Richards) 
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