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20.11.2020
Annwyl rieni a gofalwyr
Seren yr Wythnos
Llongyfarchiadau i Evan, Ruby R, Ben, Eva M, Honey, Gabi a Lula am fod yn sêr yr wythnos hon – 20.11.20!
SpellBlast a J2Number Blast
Fel rhan o dasgau dysgu adre'r plant bl. 2-6, mae rhestrau sillafu wythnosol bellach yn cael eu rhannu â'r
disgyblion. Bydd y rhain naill ai'n eiriau pob dydd neu'n eiriau sy'n cysylltu â'r thema dysgu. Mae gan bob
dosbarth (bl.2-6) bwrdd arddangos lle maent yn dangos sgoriau disgyblion yn SpellBlast a J2NumberBlast.
Mae'r disgyblion wedi cael eu dangos ac yn deall sut i gael mynediad i'r rhaglenni drwy eu cyfrifon Hwb.
Byddem yn annog pob disgybl i ymgymryd â'r gweithgareddau'n annibynnol gartref, yn aml er mwyn gwella
eu sillafu a'u dysgu rhif.

SpellBlast

Pencampwyr – 20.11.2020
J2NumberBlast

Bl. 2 -

Noah C

Eva

Bl. 3 -

Noah H

Florence

Bl. 4 -

Ryan

Nwla-Belle

Bl. 5 a 6 –

Finley

Owen

Newidiadau i’r drefn boreol a chasglu yn y prynhawn
Yn dilyn arweiniad newydd gan Gyngor Sir Penfro, gofynnir yn garedig i bob rhiant / gofalwr wisgo gorchudd
gwyneb wrth ddod â'u plentyn i'r ysgol a'u casglu. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch parhaus pawb ac
mae'n ceisio lleihau'r broses o drosglwyddo'r feirws yn y gymuned.
Hoffwn atgoffa'r holl rieni a gofalwyr hefyd fod yn rhaid iddynt gadw at y system un ffordd, dilyn y saethau
gwyn a pheidio â cherdded ar draws iard chwarae'r iard gefn. Os yw rhieni/gofalwyr wedi casglu plant iau,
cadwch nhw gyda chi wrth i chi aros yn y fan a'r lle i gasglu brawd neu chwaer hŷn. Gofynnaf yn garedig i
rieni / gofalwyr gasglu eu plentyn/plant a gadael tir yr ysgol ar unwaith.
Mae'r mesurau hyn ar waith i geisio diogelu pawb a lleihau'r gyfradd drosglwyddo.

Mae cyfradd

drosglwyddo'r feirws yn cynyddu ar draws Sir Benfro ac o fewn ysgolion, gwnewch bob ymdrech i amddiffyn
pawb a'n cefnogi, fel ysgol, drwy atgoffa eraill o'r mesurau presennol a newydd ar dir yr ysgol.

Gadael eich plentyn ar dir yr ysgol Bl. 3 ac iau
Os na fydd eich plentyn yn dod i'r clwb brecwast, sicrhewch eich bod yn aros gyda'ch plentyn yn y man
priodol nes bydd athro dosbarth eich plentyn yn agor drws yr ystafell ddosbarth i ganiatáu i'ch plentyn fynd
i mewn. Ni all plant ym ml.3 neu iau gael eu gadael ar eu pen eu hunain gan y gallai hyn achosi risg diogelu
difrifol.
Adroddiadau Cynnydd Interim
Bydd adroddiadau interim eich plentyn yn cael eu hanfon adref yr wythnos nesaf. Fel y gwyddoch, oherwydd
y pandemig presennol, ni allwn gynnal cyfarfod wyneb yn wyneb, fodd bynnag, os hoffech drafod unrhyw
beth sy'n ymwneud â'r adroddiad neu'ch plentyn yn gyffredinol, cysylltwch â'r ysgol drwy e-bost:
admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk i wneud apwyntiad i gael sgwrs ffôn gydag athro dosbarth
eich plentyn ar adeg gyfleus i'r ddau ohonoch.
Cyngerdd Nadolig Rhithiol
Byddwn yn ceisio cynhyrchu cyngerdd Nadolig rhithiol eleni. Mae ffurflen ganiatâd wedi'i hanfon at bob
rhiant drwy ffurflenni ParentMail, sicrhewch eich bod wedi ymateb erbyn dydd Llun, 23 Tachwedd am 5pm
fel arall, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn hapus i'ch plentyn gymryd rhan. Dim ond drwy
ParentMail y bydd y fideo'n cael ei rannu a gofynnwn yn garedig i rieni beidio â'i rannu drwy unrhyw ddull
arall nac ar unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol oherwydd rheoliadau cyfreithiol, diogelu a diogelu
data.
Os oes angen gwisg / eitemau gwahanol o ddillad ar eich plentyn, cewch wybod yn y dyfodol agos a gofynnwn
yn garedig i chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob eitem a bod yr eitemau mewn bag plastig gydag enw
eich plentyn wedi'i ysgrifennu'n glir ar y bag.
Cyngerdd Cerddorfa Rhithiol
Rydym hefyd yn mynd i geisio creu cyngerdd 'cerddorfa'. Bydd hyn gyda'r plant sy'n chwarae offerynnau
yn yr ysgol gyda'r athrawon peripatetig.
Cardiau Nadolig
Mae'n ddrwg iawn gennym ddweud ein bod wedi penderfynu peidio â chyfnewid cardiau Nadolig eleni
oherwydd y risg ychwanegol o groeshalogi a'r anhawster i olrhain ac olrhain cludwyr posibl y Coronafirws pe
bai rhywun yn cael ei heintio.
Fodd bynnag, byddwn yn creu cerdyn Nadolig dosbarth a fydd yn cael ei danfon adref yn dilyn cyfnod o
gwarantin.
Cinio Nadolig
Cofiwch, os hoffech i'ch plentyn gael cinio Nadolig ar ddydd Mercher, 9 Rhagfyr, rhaid dychwelyd y slip
erbyn dydd Mercher nesaf, 25 Tachwedd.
Poteli dwr a byrbrydau iachus
Hoffwn atgoffa rhieni / gofalwyr i sicrhau bod eu plentyn yn dod â photel ddŵr a byrbryd iach i'r ysgol bob
dydd. Gwnewch yn siŵr mai dim ond dŵr sydd yn y botel gan fod gan rai plant yn yr ysgol alergedd i wahanol

fathau o sgwash a gallai achosi adwaith alergaidd posibl i blentyn arall. A allai rhieni hefyd gofio bod gennym
ychydig o blant ag alergeddau cnau ac felly mae'n bwysig osgoi anfon cnau/cynhyrchion cnau i'r ysgol.
Bagiau
Rydym yn sylweddoli bod llawer o bethau gan eich plant i gario; bocs ffrwythau, botel ddŵr, llyfrau darllen
a chofnod ac i rai bocs bwyd hefyd. Oherwydd hyn, rydym wedi penderfynu caniatáu plant i ddod mewn a’u
bagiau llyfrau (Ysgol Hafan y Môr Book Bags). Gallwn sychu’r bagiau yn rhwydd a gall y llyfrau a ffrwyth
cael eu cadw yn y bag. Gobeithio y bydd hyn yn hwyluso pethau i’r plant.
*Mi fydd plant dosbarth Pysgod Chwim (Meithrin) yn derbyn bag llyfrau o’r ysgol fel anrheg cychwyn yn yr
ysgol fel yr ydym yn gwneud yn dymhorol.
*Gallwch brynu bagiau llyfrau newydd wrth Tees R Us.
Plant Mewn Angen
Yn dilyn diwrnod llawn hwyl o weithgareddau, y cyfanswm terfynol a godwyd oedd: £260 i Blant mewn Angen!
Hoffem ddiolch i'r holl deuluoedd a staff am eu haelioni a'u cefnogaeth.
Cofion
Mrs Griffiths
Pennaeth
Wythnos yn cychwyn: 23.11.2020
Bwletin Newyddion a Digwyddiadau
Dyddiad

Digwyddiad

23.11.20
Dydd
Llun

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

24.11.20
Dydd
Mawrth

Week commencing: 23.11.2020
Events and News Bulletin
Date

Event

23.11.2020
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.

Mi fydd disgyblion bl.5 a 6 yn cymryd rhan
mewn gweithdy Celfyddydau Mynegiannol
gyda Rachel John, Theatr Genedlaethol
Cymru.
Byddwn yn sicrhau bod holl
weithdrefnau iechyd a diogelwch ynghylch
Covid 19 yn cael eu dilyn.

24.11.2020
Tuesday

26.11.20
Dydd
Iau

Gwersi Ymarfer corff i fl. 1

26.11.20
Thursday

Pupils in yrs. 5 & 6 will be taking part in an
Expressive Arts workshop with Rachel
John from National Theatre of Wales.
We will ensure that all health & safety
procedures relating to Covid 19 are
followed and maintained throughout the
workshop.
PE lessons for Year 1
All pupils must bring PE kit and suitable
footwear on the days that they have PE
lessons.

27.11.20
Dydd
Gwener

Gwersi Ymarfer corff i Derbyn a Meithrin

Rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer
corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd
rhan yng ngwersi addysg gorfforol.

Rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer
corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd
rhan yng ngwersi addysg gorfforol.

Rhaid i bob plentyn (dosbarth Derbyn) ddod
â chit ymarfer corff ac esgidiau priodol er
mwyn cymryd rhan yng ngwersi addysg
gorfforol.

27.11.2020
Friday

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.

Gwybodaeth – Information
Gwybodaeth am ddyddiadau gwyliau a diwrnodau HMS (diwrnodau cau'r ysgol)
Sylwch fod y rhain wedi'u diweddaru a'u bod ar galendr gwefan yr ysgol
http://ysgolhafanymor.cymru/home/calendar/
Gwyliau’r Nadolig

21.12.2020 – 01.01.2021

HMS (ysgol ar gau i blant)

04.01.2021

HMS (ysgol ar gau i blant)

26.01.2021

Hanner tymor

15 – 19.02.2021

Gwyliau’r Pasg

29.03 – 09.04.2021

HMS (ysgol ar gau i blant)

12.04.2021

HMS (ysgol ar gau i blant)

28.05.2021

Hanner tymor

31.05 – 04.06.2021

HMS (ysgol ar gau i blant)

19 & 20.07.2021

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. 3) –

Dydd Llun / Monday

Dosbarth Miss Jones (Castell Tywod) Class (Bl. 4) –

Dydd Llun / Monday

Dosbarth Mrs King (Ynys Bŷr) Class (Bl. 2) –

Dydd Llun / Monday

Dosbarth Mrs Phillips (Sêr y Môr) Class (Reception)-

Dydd Gwener / Friday

*Dosbarth Mrs Slack (Pysgod Chwim) Class (Nursery) -

Dydd Gwener / Friday

*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 Iau / Thursday

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

own

account

by

The Council’s Twitter and Facebook pages will also be updated with alerts:www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil
www.twitter.com/Pembrokeshire

using

the

following

web

Dyddiadau o flaen llaw
Bwletin Newyddion a Digwyddiadau
Dyddiad
Digwyddiad

Future dates
Date

Events and News Bulletin
Event

Hanner tymor – 19.10.2020 – 31.10.2020 (inclusive) – Half term
4.12.2020

Ymweliad gan PC Helen Llewellyn (Bl. 5 a 6)

4.12.2020

Visit from PC Helen Llewellyn (Yrs. 5 & 6)

9.12.2020

Cinio Nadolig

9.12.2020

Christmas Lunch

11.12.2020

Diwrnod Siwmper Nadolig. Gofynnwn i bob
plentyn wisgo siwmper Nadolig a rhoi
cyfraniad o £1 tuag at elusen Achub y Plant
trwy ParentMail ‘Payments’. Bydd ebost yn
dod cyn y digwyddiad gyda’r cais taliad.

11.12.2020

18.12.2020

Diwrnod allan o wisg ysgol. Gofynnwn yn
garedig am gyfraniad o £1 y disgybl. Elw tuag
yr elusen Follow your Dreams.
Gofynnwn i gyfraniadau cael eu talu trwy
ParentMail ‘Payments’. Bydd ebost yn dod cyn
y digwyddiad gyda’r cais taliad.

18.12.2020

Christmas Jumper Day. We kindly ask all
pupils to wear Christmas jumpers and donate
£1 towards the charity Save the Children.
Donations can be made via ParentMail
‘Payments’. An email with the donation request
will be sent closer to the event.
Non-school uniform day. We kindly ask for a
contribution of £1 per pupil. All proceeds to
be donated to the Follow your Dreams charity.
Donations can be made via ParentMail
‘Payments’. An email with the donation request
will be sent closer to the event.

Dyddiad newydd / New Date

