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18.10.19 

Annwyl rieni a gofalwyr 

 

Sêr yr Wythnos 

Llongyfarchiadau i Mollie, Ryan, Teddy, Olivia, Millie, Harvey a Miles am fod yn sêr yr wythnos hon – 18.10.19! 

 

Apwyntiad newydd 

Ar ddechrau mis Medi, penodwyd Mrs Griffiths gyda chytundeb Cadeirydd y Llywodraethwyr i rôl Ymgynghorydd Her 

gyda Chyngor Sir Penfro yn rhan-amser. Yn ei habsenoldeb, bydd Mrs King, fel pennaeth cynorthwyol yn cefnogi wrth 

redeg yr ysgol o ddydd i ddydd. 

 

Gwobrau Shwmae 

Llongyfarchiadau i Miss Prince am gael ei thystysgrif dysgu yn ystod y gwobrau Shwmae yn ddiweddar. Hefyd, 

llongyfarchiadau i un o’n rhieni yn Ysgol Hafan y Môr sef Mrs Frearson, a enillodd y wobr am ‘Ddysgwraig y Flwyddyn’ 

– Llongyfarchiadau! 

 

Nosweithiau rhieni 

Bydd nosweithiau rhieni ar gyfer disgyblion Derbyn - blwyddyn 6 yn cael eu cynnal ddydd Llun 21ain, dydd Mawrth 22ain 

a dydd Mercher 23 Hydref. Yn ystod y cyfarfodydd hyn bydd yr athro dosbarth yn trafod targedau cynnydd ac unrhyw 

faterion sy'n codi mewn cysylltiad â’ch phlentyn / plant. Os nad ydych wedi gwneud apwyntiad gyda'ch athro dosbarth 

plentyn / plant, gwnewch yn siŵr eich bod cyn gynted â phosibl. Ni fydd unrhyw glybiau allgyrsiol ar nos Fercher, 

Hydref 23ain oherwydd y nosweithiau rhieni. 

 

Brechiad rhag y Ffliw 

Nodyn i'ch atgoffa bydd tîm nyrsys yr ysgol yn yr ysgol ar ddydd Mawrth, Hydref 22ain i roi'r brechlyn ffliw i bob 

disgybl, Derbyn - bl.6. Os nad ydych wedi rhoi caniatâd eto a hoffech i'ch plentyn gael y brechlyn, gwnewch yn siŵr ein 

bod yn cael gwybod am hyn trwy e-bost i'r ysgol neu ddychwelyd y llythyr caniatâd a anfonwyd adref. 

 

Trefniadau Cwrdd Diolgarwch. 

Bydd ein cwrdd diolchgarwch yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, Hydref 24ain yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych-y-Pysgod. 

Bydd y gwasanaeth yn cychwyn am 1.30yp. Gofynnwn yn garedig i bob plentyn ddod â rhodd o fwydydd sych neu dun i'r 

ysgol erbyn dydd Mercher, 23 Hydref fel y gallwn roi'r eitemau hyn i PATCH http://patchcharity.org.uk/ 

 

Gofynnir yn garedig i rieni plant oed meithrin (Dosbarth Pysgod Chwim, rhan-amser) ddod â’u plentyn i Eglwys y Santes 

Fair erbyn 1.25yp. Ni fydd sesiwn foreol ddydd Iau. Os yw'ch plentyn yn mynychu clwb cofleidiol a brecwast fel arfer 

ar ddydd Iau, yna gall ef / hi barhau â hyn yn ôl yr arfer. Bydd y sesiwn cofleidiol yn cael ei darparu yn ystod sesiwn y 

bore yn lle'r prynhawn a byddwn yn eu cerdded i lawr i'r eglwys ar gyfer y gwasanaeth gyda disgyblioneraill yr ysgol. 

Bydd y gwasanaeth yn gorffen am oddeutu 2.30pm. Mae croeso i chi gasglu'ch plentyn / plant o'r eglwys ar ddiwedd y 

gwasanaeth. Bydd y disgyblion nad ydynt yn cael eu casglu yn cerdded nôl i'r ysgol er mwyn cael eu casglu fel arfer ar 

ddiwedd y dydd neu o Glwb Hwyl (clwb ar ôl ysgol). 

 

Mae'r cwrdd diolchgarwch yn wasanaeth cyhoeddus ac mae croeso i bob rhiant, gofalwr a theulu estynedig ddod. 

Gofynnaf yn garedig i chi dynnu lluniau / ffilmio'ch plentyn / plant eich hun yn unig ac i beidio rhoi unrhyw 

ddelweddau / ffilmiau ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn unol â'n polisïau diogelu a diogelu data. 

mailto:admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk
http://patchcharity.org.uk/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hngq1ctH&id=19865A8C07C2E5280313E3C72F58BEBF8C8384B7&thid=OIP.hngq1ctHdrRFtMyR0Y6FSgD6D6&q=twitter+image&simid=607989567790711250&selectedIndex=5&qpvt=twitter+image


 

Sticeri Aldi  

Mae'r ysgol yn casglu sticeri Tîm Prydain Fawr. Unwaith y bydd y siart wal wedi'i chwblhau gyda 300 o sticeri, mae'r 

ysgol yn anfon y poster at Aldi ac yn derbyn cit chwaraeon unigryw ac yn cael cyfle i ennill £ 20,000 i'r ysgol. Cefnogwch 

ni os gwelwch yn dda. https://www.aldi.co.uk/kitforschools  

Fel ysgol, rydym hefyd yn casglu potiau a thopiau iogwrt gwag Llaeth y Llan. Os oes gennych rai, anfonwch nhw i'r ysgol 

gyda'ch plentyn / plant. Byddwn yn eu casglu tan o leiaf mis Mehefin, y flwyddyn nesaf ac mae hyd at £1000 i'r ysgol os 

ydym yn cyrraedd y targed! Lledwch y gair os gwelwch yn dda! 

 

Apêl Bocsys Nadolig 

Eleni byddwn yn cefnogi Apêl Bocsys Nadolig y Rotari, Dinbych y Pysgod.  Mae gennym 50 bocs yn yr ysgol er mwyn llenwi 

ar gyfer plant llai ffodus fel eu bod yn derbyn anrhegion ar fore Nadolig.  Gofynnaf yn garedig i chi gefnogi’r apêl trwy 

lenwi bocs a rhoi £2 ar y bocs a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Mercher, Tachwedd 6ed 2019.  Os nad ydych am 

gefnogi’r apêl a wnewch chi ddychwelyd y bocs fel ein bod yn medru dychwelyd i’r clwb Rotari gan fod pob bocs 

yn costi £1 i’r Rotari brynu. Mae’r bocsys ar gael wrth y dderbynfa. 

https://www.facebook.com/172511693164340/photos/a.183787438703432/805816223167214/?type=3&theater 

 

Derbyniadau i Ysgol Hafan y Môr 

Mae hwn i atgoffa rhieni gyda brodyr/ chwiorydd iau, nad ydynt wedi cofrestru eto ar gyfer lle ysgol neu, os ydych 

chi'n gwybod am unrhyw rieni sy'n dymuno i'w plentyn / plant fynychu'r ysgol ac nad ydynt wedi cofrestru eto. Rhaid 

gwneud ceisiadau am leoedd ym mhob ysgol a gynhelir yn Sir Benfro ar-lein trwy wefan y Cyngor - 

https://www.pembrokeshire.gov.uk/school-admissions. 

 

Mae'r amserlen ar gyfer derbyniadau yn seiliedig ar ddyddiad geni eich plentyn fel a ganlyn: 
Child’s d.o.b. Starts Nursery part 

time 
Closing date 
for on-line 
applications 
(Nursery) 

Notification of 
Decision 

Reception 
start date 

Closing date for 
on-line 
applications  
(Reception) 

Notification 
of Decision ** 
 

       

01.09.2015 – 
31.12.2015 

January 2019 

  
September 
2020 

31.01.2020 
 
16.04.2020 
 

01.01.2016 – 
31.03.2016 

April 2019 

01.04.2016 – 
31.08.2016 

September 2019 

       

01.09.2016 – 
31.12.2016 

January 2020 Processed in 
April 2019 – 
applications 
received now 
are classed as 
late 

 
September 
2021 

31.01.2021 
 
16.04.2021 
 

01.01.2017 – 
31.03.2017 

April 2020 

01.04.2017 – 
31.08.2017 

September 2020 

       

01.09.2017 – 
31.12.2017 

January 2021 

 
30.04.2020 
 

 
By 31st July 2020 

September 
2022 

31.01.2022 
 
18.04.2022 
 

01.01.2018 – 
31.03.2018 

April 2021 

01.04.2018 – 
31.08.2018 

September 2021 

       

01.09.2018 – 
31.12.2018 

January 2022 

 
30.04.2021 

 

 
By 31st July 2021 

September 
2023 

31.01.2023 
 
18.04.2023 
 

01.01.2019 – 

31.03.2019 

April 2022 

01.04.2019 – 

31.08.2019 

September 2022 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru disgyblion meithrin ar gyfer derbyn yw 31 Ionawr 2020. Nid yw'ch plentyn wedi'i 

gofrestru'n awtomatig er ei fod eisoes yn yr ysgol. 

https://www.aldi.co.uk/kitforschools
https://www.facebook.com/172511693164340/photos/a.183787438703432/805816223167214/?type=3&theater
https://www.pembrokeshire.gov.uk/school-admissions


 

Derbyniadau i Ysgolion Uwchradd Medi 2020 

Cyn gwneud cais, darllenwch y llyfryn Gwybodaeth i Rieni 2020-21 am wybodaeth am y gweithdrefnau derbyn - 

https://www.sir-benfro.gov.uk/mynediad-i-ysgolion/derbyniadau-i-ysgolion-gwybodaeth-i-rieni  

 

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer ysgolion uwchradd Sir Benfro gan ddefnyddio'r ffurflen gais ar-lein drwy wefan 

Cyngor Sir Penfro - https://www.sir-benfro.gov.uk/ysgolion-a-dysgu .  

 

Gallwch ddarganfod eich ysgol ddalgylch trwy deipio eich côd post yn y blwch “Gwasanaethau yn eich ardal” trwy 

ddilyn y ddolen hon https://www.sir-benfro.gov.uk/preswylydd a chlicio chwilio cyfeiriad. Yna, byddwch yn gallu 

dewis eich cyfeiriad a chlicio ar y botwm ysgolion i gael gwybodaeth.  

 

Gallwch fynegi dewis ar gyfer unrhyw ysgol fodd bynnag, byddwn yn eich cynghori i ddarllen y wybodaeth o ran 

cymhwysedd cludiant i'r ysgol - https://www.sir-benfro.gov.uk/trafnidiaeth-ysgol   

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o ysgolion uwchradd Sir Benfro, ewch i'w gwefannau. Dylid 

gwneud ceisiadau ar gyfer ysgolion uwchradd mewn sir arall yn uniongyrchol i'r sir honno. Gellir dod o hyd i 

wybodaeth am sut i wneud cais i’r siroedd hyn ar eu gwefannau.  

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau eich cais erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2019.    Bydd ceisiadau 

sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwnnw yn cael eu hystyried yn hwyr a gallai hyn effeithio ar p'un a ydych yn cael lle 

yn yr ysgol o'ch dewis. Bydd rhieni'n cael gwybod am ddyraniad y lleoedd ar Ddydd Llun 2 Fawrth 2020.  

 

Parti Gwisg Ffansi Hydrefol Cymdeithas Rieni, Ffrinidau a Staff yr ysgol 

Mi fydd parti pwmpen yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Iau, 7.11.19 gan aelodau’r gymdeithas rieni, ffrindiau a staff 

yr ysgol ar gyfer holl blant yr ysgol.  Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau eich bod wedi prynu tocyn £2.50 o flaen llaw. 

Gofynnwn i blant wisgo gwisg ffansi.  Mi fydd gemau a disgo, cwn poeth a diod yn rhan o bris y tocyn. 

 

Amseroedd 

Cyfnod Sylfaen – Meithrin – Bl. 2 - 3.15 – 4.15pm  

*Rhaid i riant neu oedolyn fod yn gyfrifiol am 

y plentyn trwy gydol yr amser. 

 

Cyfnod Allweddol 2 – Bl. 3, 4, 5 a 6 -     4.30-5.30pm 

 

Gwerthu pabis coch 

Mi fydd disgyblion yr ysgol yn gwerthu pabis coch yn ystod yr wythnos gyntaf nôl 4 – 8fed Tachwedd. 

 

Plant Mewn Angen 

Mi fydd disgyblion yr ysgol yn nwyddau Plant Mewn Anegn tu fas yr ysgol o’r 4ydd Tachwedd ymlaen.  

 

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd 

Dydd Gwener diwethaf, buom yn dathlu diwrnod T Llew Jones, awduron eraill o Gymru a diwrnod Shwmae. Gofynnwyd 

am gyfraniad o £1 tuag at y diwrnod ac i’r disgyblion wisgo dillad Coch, Gwyn a Gwyrdd. Yn ystod y dydd, cododd yr 

ysgol: £133. Bydd disgyblion Cyngor y Dreigiau yn trafod yn eu cyfarfod nesaf, yr hyn yr hoffent roi'r arian tuag at 

ee. Adnoddau Cymraeg - geiriaduron / thesawrws dosbarth ac ati. Diolch am eich cefnogaeth i godi'r arian ychwanegol. 

 

Siarter Iaith Gymraeg 

Rydym yn anelu at ennill y Wobr Arian yn 2019-20. Er mwyn cyflawni'r wobr, nodau'r ysgol yw: 

 Parhau i hyrwyddo a phoblogi rhaglenni Cymraeg, rhaglenni teledu Cymraeg a rhaglenni Cymraeg 

 

 Parhau i ddatblygu ac annog y defnydd o'r Gymraeg ar adegau anffurfiol o fewn yr ysgol ac yn y Gymuned, 

e.e. ar y maes chwarae 

https://www.sir-benfro.gov.uk/mynediad-i-ysgolion/derbyniadau-i-ysgolion-gwybodaeth-i-rieni
https://www.sir-benfro.gov.uk/ysgolion-a-dysgu
https://www.sir-benfro.gov.uk/preswylydd
https://www.sir-benfro.gov.uk/trafnidiaeth-ysgol


 

Fel rhan o'n siarter iaith Gymraeg rydym yn annog y disgyblion i wrando ar gerddoriaeth Gymreig a dysgu rhai caneuon 

Cymraeg. Yn ystod cyfarfod Cyngor y Dreigiau, pleidleisiodd y plant ar gyfer Yws Gwynedd. Mae Yws Gwynedd yn fand 

Roc Cymreig o Ogledd Cymru a enwir ar ôl ei brif ganwr, Ywain Gwynedd. Gellir canfod y caneuon ar 'You Tube' trwy 

ddilyn y dolenni isod * Cofiwch nad ydym yn gyfrifol am gynnwys fideos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PADjnW0cndk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZkGqUpR3lo 

 

Byddwn hefyd yn cyflwyno idiom y mis: 

Idiom yr wythnos hon yw 'Siarad fel pwll y môr' 

 

Defnyddio technoleg trwy gyfrwng y Gymraeg 

Er mwyn hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg, mae taflenni apps defnyddiol wedi'u cynnwys ar 

waelod y bwletin wythnosol. 

 

Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth 

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PADjnW0cndk
https://www.youtube.com/watch?v=OZkGqUpR3lo


 

 

 
 

 

Wythnos yn cychwyn: 21.10.19  Week commencing: 21.10.19 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

21.10.19 

Dydd 

Llun 

Gwersi Ymarfer corff i Bl.2, 3, 4, 5 a 6 

Rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer 

corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd 

rhan yng ngwersi addysg gorfforol. 

 21.10.19 

Monday 

PE lessons for all pupils in yrs.2, 3, 4, 

5 & 6 

All pupils must bring PE kit and suitable 

footwear on the days that they have PE 

lessons. 

22.10.19 

Dydd 

Mawrth 

Jambori yr Urdd – Mi fydd disgyblion 

cyfnod allweddol 2 (bl. 3-6) yn mynd i 

neuadd y Frenhines, Arberth i ymweld a 

sioe y Jambori. Manylion wrth Mr Thomas 

 22.10.19 

Tuesday 

Urd Jambori – KS2 pupils (yrs. 3- 6) will 

be visitng the Queen’s Hall, Narberth to 

watch and take part in the Urdd Jambori. 

22.10.19 

Dydd 

Mawrth 

Gwersi Ymarfer corff i Derbyn a 

Meithrin 

Rhaid i bob plentyn (dosbarth Derbyn) 

ddod â chit ymarfer corff ac esgidiau 

priodol er mwyn cymryd rhan yng ngwersi 

addysg gorfforol. 

 22.10.19 

Tuesday 

PE lessons for all pupils in Reception and 

Nursery 

All pupils in Reception must bring PE kit 

and suitable footwear on the days that 

they have PE lessons. 

23.10.19 

Dydd 

Mercher 

Peldroed yr Urdd (Bl. 5 a 6) @ The 

Clicketts, Dinbych y Pysgod. TRWY’R 

DYDD – Manylion wrth Mr Thomas 

 23.10.19 

Wednesday 

Yr. 5 & 6 Urdd football competition @ 

The Clicketts, Tenby ALL DAY  - 

details to follow from Mr Thomas 

23.10.19 

Dydd 

Mercher 

Mercher Mwdlyd –Cofiwch ddillad allanol 

i’ch plentyn heddiw os ydynt yn nosbarth  

Sêr y Môr, Cregyn neu Ynys Bŷr 

 23.10.19 

Wednesday 

Muddy Wednesday – Please remember 

that your child requires outdoor clothes 

today if he/she is in  Sêr y Môr, Cregyn 

or Ynys Bŷr class 

 

24.10.19 

Dydd 

Iau 

Ymweliad gan PC Paul i drafod Diogelwch 

adeg Calan Gaeaf 

 24.10.19 

Thursday 

PC Paul will be visiting the school to talk 

to the children about the importance of 

keeping safe at Halloween. 

24.10.19 

Dydd 

Iau 

Cwrdd Diolchgarwch yn eglwys Santes Fair 

am 1.30yp.   

 24.10.19 

Thursday 

Harvest festival at St Mary’s church @ 

1.30pm 

18.10.19 

Dydd 

Gwener 

HMS – Ysgol ar gau i blant yr ysgol  18.10.19 

Friday 
INSET – School is closed to all 

pupils  

Hanner tymor – 28.10.19 – 01.11.19 – Half term 



Gwybodaeth – Information 
Presenoldeb wythnos yn gorffen: 18.10.19 – 94.43% (Targed yr Ysgol: 95.2%) 

Attendance week ending: 18.10.19 – 94.43% (School’s attendance target: 95.2% 

 
Mae’r presenoldeb ar gyfer oedisgyblion oed ysgol o dan y targed ac yn gosod yr yr ysgol yn felyn. 
 
 

* Presenoldeb disgyblion ysgol gyfan – 92.57% 
Mae’r presenoldeb yr ysgol gyfan o dan y targed yr ysgol a’r Sir ac yn gosod yr yr ysgol yn goch. 
 

Gwybodaeth ynglŷn â dyddiadau gwyliau a diwrnodau HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion) 

HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion)            25.10.2019 

HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion)            06.01.2020 

HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion)            20.01.2020 
 

GWERSI ADDYSG GORFFOROL 

Noder os gwelwch yn dda, rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd rhan 

yng ngwersi addysg gorfforol.  

 

Dosbarth Mr Thomas (Cychod) Class (Bl. 5 a 6) –                                     Dydd Llun / Monday 

Dosbarth Mr Hughes (Harbwr) Class (Bl. 4) –                                          Dydd Llun / Monday 

Dosbarth Miss Jones (Castell Tywod) Class (Bl. 3) –                                Dydd Llun / Monday 

Dosbarth Mrs King (Ynys Bŷr) Class (Bl. 2) –                                            Dydd Llun / Monday 

Dosbarth Mrs Phillips (Sêr y Môr) Class (Reception)-                              Dydd Mawrth / Tuesday 

*Dosbarth Mrs Slack (Pysgod Chwim) Class (Nursery) -                           Dydd Mawrth / Tuesday 

     *Nid oes angen iddynt fod yn cit ymarfer corff ffurfiol / These pupils do not need to wear formal PE kit 

Dosbarth + Mrs Walters (Cregyn) Class (Bl.1) -                                        Dydd Gwener / Friday 
 

INCLEMENT WEATHER 

I would like to remind all parents of the procedures for inclement weather and school closure.  

Updates relating to school closures or other alerts can be found on the following pages:-  

The Council’s website at:- www.pembrokeshire.gov.uk/alerts 

You can register for alerts by creating your own account by using the following web 

address:  https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk/ 

The Council’s Twitter and Facebook pages will also be updated with alerts:-  

www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil  

www.twitter.com/Pembrokeshire 

 

 

 

http://www.pembrokeshire.gov.uk/alerts
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyaccount.pembrokeshire.gov.uk%2F&h=ATOA0nj__GDC_gTGmfRdxrKtpqUNcz3miF3HCnB3bxcywQNRZWzV9RywqcjBzUGQo163aamhIB1-jn3egpfxQG9s49YxB7s5lI-USrpwwPU_O_EaDELcb4-hjG6ATq1pVHdjh6wXJo7ZYDZLQfWgboZXK-T2BziHVZNMSsCYLyX31GeZjRqLhk5eXSvoBe8XwXnX8xpLoPvZWYIVAtkAcpjLe8r8-oxVvt4Phgq0XDumzXNBYweRodbxhFVIAwouTTdC05VUgAV8srov05Su5tB-iVKDya6cA0NtqQ8
https://www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil
http://www.twitter.com/Pembrokeshire


Dyddiadau o flaen llaw  Future dates 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

Hanner tymor – 28.10.19 – 01.11.19 – Half term 

6.11.19 Clybiau ar ol ysgol yn ail ddechrau  6.11.19 After school clubs recommence 

7.11.19 Crucial Crew ar gyfer disgyblion bl. 5 a 6.  

Manylion i’w dilyn wrth Mr Thomas. 

 7.11.19 Crucial Crew yrs. 5 & 6.  Details to follow 

from Mr Thomas. 

7.11.19 Partis Gwisg Ffansi Hydrefol ar gyfer holl 

blant yr ysgol - PTFA 

 7.11.19 Autumnal Fancy Dress Party for all pupils at 

the school - PTFA 

8.11.19 Nofio i ddisgyblion dosbarth Harbwr (Bl.4)  8.11.19 Swimming for all pupils in dosbarth Harbwr 

(Yr.4) 

11.11.19 Noson Agored Ysgol y Preseli  11.11.19 Ysgol y Preseli open evening 

14.11.19 Noson Agored Ysgol Caer Elen  14.11.19 Ysgol Caer Elen open evening 

15.11.19 Diwrnod Plant Mewn Angen  15.11.19 Children in Need Day 

02.12.19 Sioe Nadolig Meithrin a Derbyn (1.30yp) 

Sioe Nadolig Bl. 1 a 2 (6yh) 

 02.12.19 Nursery & Reception Christmas show (1.30pm) 

Yrs. 1 & 2 Christmas show (6pm) 

03.12.19 Sioe Nadolig Meithrin a Derbyn (10yb) 

Sioe Nadolig Bl. 1 a 2 (1.30yp) 

Sioe Nadolig Bl. 3, 4, 5 a 6 (6yh) 

 03.12.19 Nursery & Reception Christmas show (10am) 

Yrs. 1 & 2 Christmas show (1.30pm) 

Yrs. 3, 4, 5 & 6 Christmas show (6pm) 

04.12.19 Sioe Nadolig Bl. 3, 4, 5 a 6 (1.30yp) 

Sioe Nadolig Bl. 3, 4, 5 a 6 (6yh) 

 04.12.19 Yrs. 3, 4, 5 & 6 Christmas show (1.30pm) 

Yrs. 3, 4, 5 & 6 Christmas show (6pm) 

11.12.19 Cinio Nadolig  11.12.19 Christmas lunch 

12.12.19 Bingo Nadolig  12.12.19 Christmas Bingo 

13.12.19 Gwasanaeth Christingle yn Eglwys Santes 

Fair am 1.30yp 

 13.12.19 Christingle service at 1.30pm in St Mary’s 

Church 

18.12.19 Parti Nadolig  18.12.19 Christmas party 

20.12.19 Diwrnod Siwmper Nadolig  20.12.19 Christmas Jumper Day 

20.12.19 Cau ar gyfer gwyliau’r Nadolig  20.12.19 Close for Christmas holidays 

06.01.20 HMS – ysgol ar gau i blant  06.01.20 INSET – school closed to children 

07.01.20 Dychwelyd i’r ysgol yn dilyn gwyliau’r 

Nadolig 

 07.01.20 Return to school following the Christmas 

break. 

20.01.20 HMS – ysgol ar gau i blant  20.01.20 INSET – school closed to children 

 
Dyddiad newydd / New Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apiau a Gwefannau Defnyddiol /Useful Apps and Websites 

Apiau addas i’r Cyfnod Sylfaen / Suitable apps for the Foundation Phase. 

 

Tric a Chlic 

 

Llyfrau Magi 

Ann 

 

Cyfri gyda Cyw 

 

Cyw a’r Wyddor  

 

Daisy the Dino 

 

Alun yr Arth 

 

Beebot  

 

Celf gyda Sam 

 

Puppet Pals 

 

Apiau arall Cyw 

 

Llythrennau (Big 

Clic) 

 

Rhifedd (Big Clic) 

 

 

 

 

 

 

 
Apiau addas i Gyfnod Allweddol 2 / Suitable Apps for Key Stage 2 

 

Pyramid 

 

Ap Treiglo  

 

Llawysgrifen (Big 

Clic)  

 

Ap Gwilym  

 

Math Duel  

 

Stwnsh 

 

Guto Nyth Bran  

 

Brwydr 

Croeseiriau 

 

Prezi  

 

Nessy 

 

Garage Band 

 

iMovie 

 

HWB 

 
 

Purple Mash  

 

S4C & Clic 

 
 

                                                                          
 

 
 

Dilynwch ni ar Drydar  

Follow us on Twitter  

@hafanymortenby  

 


