
Cylchlythyr 
Hydref 2022 

Dyddiadau'r Dyddiadur 
 
Dydd Mercher 5fed – Brechlynnau ffliw i'r rhai sydd wedi dychwelyd ffurflenni caniatâd 
 
Dydd Iau 6fed – Lluniau Unigol / Sibling School Photos (dim plant ysgol uwchradd os 
gwelwch yn dda). Gofynnir i blant Cylch ac oedran cyn-ysgol gyrraedd o 8.30. Dewch i 
ddrysau'r neuadd, ger mynedfa'r gegin. Pob plentyn ysgol i ddod i'r ysgol mewn gwisg ysgol 
os gwelwch yn dda. Bydd Ymarfer Corff yn cael ei aildrefnu ar gyfer y dosbarthiadau hynny 
sydd fel arfer ag Ymarfer Corff ar Ddydd Iau. 
 

 
 
Dydd Gwener 7fed – Gwasanaeth Diolchgarwch yn Eglwys y Santes Fair. 
Drysau'n agor am 1.45 p.m. ar gyfer dechrau 2 p.m. Mae'n bosib y bydd plant 
yn mynd adref gyda’u rhieni ar ddiwedd y gwasanaeth. Byddwn ni'n dod â 
phob plentyn arall yn ôl i'r ysgol ar gyfer y trefniadau diwedd dydd 
arferol.  Rydym yn casglu tuniau a phacedi o fwyd ar gyfer banciau bwyd 
lleol. Bydd casgliad ar gyfer Cymorth Cristnogol yn yr eglwys. 
 
Llun 10fed a Llun 17fed – Noson Rieni ar gyfer dosbarthiadau’r Ffrwd Saesneg. 
 
Mercher 13eg a Mercher 19eg – Noson Rieni ar gyfer dosbarthiadau’r Ffrwd Gymraeg. 
 
Pwrpas y cyfarfod hwn yw i chi gwrdd ag athro'ch plentyn a thrafod pa mor dda y mae wedi 
ymgartrefu yn yr ysgol y tymor hwn. Bydd adolygiad cynnydd yn Nhymor y Gwanwyn. 
Defnyddiwch y ddolen isod i drefnu apwyntiad 10 munud (bydd y cyfarfodydd yn digwydd 
yn yr ysgol, nid ar lein) : 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/BuilthWellsPrimarySchool@hwbwave15.onmi
crosoft.com/bookings/ 
 
Yn y dosbarthiadau rhannu swydd, os yn archebu Dosbarth Elan, dewiswch Mrs Gill Williams 
fel yr athrawes ond  bydd Mrs Joseph-Morgan hefyd yn bresennol. Yn yr un modd, yn 
Nosbarth Cadair Idris, dewiswch Miss Bowkett a bydd Mrs Owens hefyd yn bresennol. 
 
Bydd Nosweithiau Rhieni ar gyfer Dosbarth Eryri (Mrs. Evans a Mrs. Protheroe) yn cael eu 
trefnu ar wahân. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/BuilthWellsPrimarySchool@hwbwave15.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/BuilthWellsPrimarySchool@hwbwave15.onmicrosoft.com/bookings/


 
 
Dydd Llun 17eg – Blynyddoedd 5 a 6 bydd y ddwy ffrwd yn cymryd rhan mewn gweithdy 
codio digidol gyda PixelHaze. 
 
Dydd Iau 20fed – bydd Blynyddoedd 5 a 6 yn y ddwy ffrwd yn cymryd rhan mewn prosiect 
hanes celf Cymreig gyda Menter Iaith. 
 
Dydd Mawrth 25 ain –  Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd i Flynyddoedd 5 a 6 yn Ysgol Calon 
Cymru. Mwy o wybodaeth i ddilyn. 
 
Dydd Iau 27 ain –Disgo Calan Gaeaf Ffrindiau’r Ysgol. Bydd manylion yn dilyn gan Ffrindiau 
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt. 
 
Dydd Gwener 28ain - diwrnod di-wisg i godi arian i'r ysgol a drefnir gan y Ffrindiau. Egwyl am 
hanner tymor. 
 
 
Cais Cwrtais – Newidiadau i Drefniadau Diwedd y Dydd 
Rhowch wybod os ydych yn newid eich trefniadau ar gyfer diwedd y diwrnod ysgol. Mae'n 
rhaid i ni fod yn sicr bod plant yn cael eu cyfrif a'u bod yn ddiogel, felly os nad ydyn ni'n 
gwybod beth yw'r cynllun mae'n rhaid i ni ffonio i ddarganfod. Mae hyn yn gallu arwain at 
oedi cyn cael plant adref. Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn cael gwybod os nad yw plant 
yn mynychu clybiau ar ôl ysgol. Rydym yn cadw cofrestr o bawb y disgwylir iddynt fod yn 
bresennol a dilyn unrhyw absenoldebau er mwyn sicrhau bod plant yn ddiogel. Unwaith eto, 
gall hyn arwain at oedi cyn i'r clwb ddechrau. Diolch. 
 
Poteli Diod 
Rydym wedi penderfynu na ddylai plant fynd â'u poteli diod i'r neuadd fwyta amser cinio 
bellach gan eu bod yn aml yn cael eu cnocio drosodd ac weithiau'n gallu ychwanegu at y 
sŵn. Bydd dŵr ar gael am ddim mewn cwpanau. Gall plant hefyd yfed o'u poteli yn y 
dosbarth neu'r ystafell gotiau yn union cyn ac ar ôl cinio. Fel rhan o’n topig ‘Yn Fyw ac yn 
Iach’, rydym yn addysgu’r plant am bwysigrwydd yfed a bwyta’n iach a chyn bo hir byddwn 
yn hybu yfed dŵr yn hytrach na diodydd gyda llawer o siwgr. Byddem yn croesawu eich 
cefnogaeth yn hyn o beth ac yn gofyn i chi annog eich plentyn i ddod â dŵr i’r ysgol yn eu 
poteli. 
 
Rhai Digwyddiadau Diweddar 
 
 Iechyd a Lles – Diwrnodau Gweithgareddau 

Chwaraeon 



            
 
 

 
                                            
 

 
     

 

 
 

Cofio Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II. 

Cynhyrchiad Theatr 

M&M – The Jungle Book 

wedi ei fwynhau gan yr 

ysgol gyfan. 

Ymunodd Blynyddoedd 1 i 4 o'r 

ddwy ffrwd â'r Jambori ar faes Y 

Sioe Frenhinol lle buont yn 

ymuno â chaneuon, hwiangerddi 

a dawnsio Cymraeg. 



 
 

Mae'n sicr wedi bod yn gyfnod prysur iawn, ond mae'r plant i'w gweld yn mwynhau cymaint 
o weithgareddau a chyfleoedd, gan gynnwys ailgyflwyno clybiau ar ôl ysgol ac amser cinio.  
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi helpu i wneud i'r pethau hyn ddigwydd. Doedden ni ddim 
yn gallu ei wneud hebddot ti! 
 
Fel arfer, os oes gennych awgrymiadau, cwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni. 
 
 Cofion cynnes, 
 
G. Cornelius 
 

 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion 

Ardal Eryri am drefnu Prynhawn 

Coffi Macmillan mor hyfryd. 

Diolch yn fawr i bawb a roddodd 

gacennau. Roedden nhw'n 

flasus! 


