Cylchlythyr Ysgol Parc y Bont
Hydref 2019
Teithiau Cerdded Noddedig
Cafodd Blwyddyn 5 a 6 brofiad gwerth chweil yn dringo i
gopa’r Wyddfa’r tymor yma. Roedd y daith yma yn rhan o’n
darpariaeth gweithgareddau anturus. Dyfalbarhaodd pob
un plentyn yn arbennig o dda, a mawr oedd canmoliaeth yr
arweinwyr am eu hymdrech, eu hagwedd a’u hymddygiad. I
Fryn Celli Ddu aeth Blwyddyn 3 a 4 am daith gerdded, tra
aeth y babanod at y ‘steshion’ ac yn ôl. Llwyddwyd i gasglu
swm anrhydeddus o £1,841.00 a fydd yn cael ei wario ar
adnoddau i’r ysgol yn seiliedig ar ddymuniadau a
blaenoriaethau’r Cyngor Ysgol.
Llythyrau / Gwybodaeth o’r ysgol
Cofiwch, os gwelwch yn dda, ei bod yn bwysig eich
bod yn gwirio’ch cyfrif ebost yn gyson am lythyrau /
gwybodaeth o’r ysgol. Mae negeseuon testun yn cael eu
hanfon yn gyson i’ch hysbysu o wahanol ddigwyddiadau ac i rannu gwybodaeth ar fyr rybudd. Sicrhewch eich
bod yn darllen pob neges destun ac yn nodi unrhyw ddigwyddiad / dyddiad newydd. Cysylltwch â’n Swyddog
Cefnogi Ysgol, Mrs Gillian Morris, yn syth os oes unrhyw newid i’ch manylion cyswllt – cyfeiriad, cyfeiriad
ebost, rhif ffôn symudol/cartref.
Cyngerdd Nadolig CA2 (Bl.3-6)
Eleni, bydd yr Adran Iau yn perfformio Cyngerdd Nadolig yng Nghapel Disgwylfa, Gaerwen ar nos Fercher
11/12/19 am 6.30yh. Bydd y cyngerdd yn agored i’r cyhoedd, a bydd tocynnau yn costio £3.50, neu £1.50 i
blant. Bydd tocynnau ar werth o 2/12/19 ymlaen ac fe fyddant ar gael i’w harchebu ar schoolcomms neu ar gael
yn nerbynfa’r ysgol. Bydd posib prynu tocynnau ar y noson hefyd.
Sioeau Nadolig y Babanod (Meithrin – Bl.2)
Bydd y Babanod yn perfformio eu Sioe Nadolig yn neuadd yr ysgol ar nos Lun 9/12/19 am 6yh a phrynhawn
Mawrth 10/12/19 at 2pm. Bydd uchafswm o 3 tocyn ar gael i bob teulu ar gyfer pob sioe. Bydd tocynnau ar
gael i’w harchebu o 2/12/19 ymlaen ar schoolcomms. Côst tocynnau fydd £3.50. Rhagor o fanylion i ddilyn.
Pantomeim Nadolig – Venue Cymru
Bydd plant blwyddyn Derbyn – Blwyddyn 6 yn mynd i weld pantomeim ‘Sleeping Beauty’ yn Venue Cymru ar ôl
cinio ar ddydd Mercher 18/12/19.
Byddwn yn dychwelyd erbyn tua 5pm. Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os na fydd eich plentyn yn
mynychu’r panto erbyn dydd Llun 11/11/19. Gofynnwn yn garedig iawn i chi am gyfraniad o £15 i’w dalu drwy
Schoolcomms erbyn 29/11/19 os gwelwch y dda.
Trip Nadolig plant Meithrin i Pili Palas
Bydd plant Meithrin yn mynd i weld Siôn Corn ym Mhili Palas, fore Mercher 18/12/19. Bydd y plant yn ôl erbyn
12yp. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £8.50 i’w dalu ar Schoolcomms erbyn 29/11/19 os gwelwch yn dda.
Monitro Presenoldeb a Phrydlondeb
Cofiwch, os gwelwch yn dda, fod diwrnod ysgol yn dechrau am 8.50yb ac fod angen i bob plentyn fod yn yr
ysgol ar amser. Os yw eich plentyn yn absennol am unrhyw reswm, ffoniwch yr ysgol cyn 9.00yb os gwelwch
yn dda - rhwng 8.30 – 9.00yb os yn bosibl.
I’ch Atgoffa – ‘Lôn Gollwng a Mynd’
Ni ddylid rhwystro’r lôn yma, na pharcio arni ar unrhyw gyfrif. Mae’r lôn yma i ollwng/godi eich plentyn / plant a
mynd. Ni ddylid dal traffig yn ôl wrth ollwng eich plentyn wrth y drws/giât – rhaid symud i ben draw y lôn i
sicrhau lle i geir giwio tu ôl i chi. Dylid ceisio sicrhau llif traffig cyson ar y lôn yma.

Codi Safonau Darllen / Cofnodion Darllen
Fel y gwyddoch, rydym yn rhoi cryn bwyslais ar godi safonau darllen ar draws yr ysgol. Rydym yn gofyn i bob
rhiant ddarllen gyda’u plentyn / eu hannog i ddarllen am o leiaf 10 munud bob nos a chofnodi yn eu Cofnod
Darllen o leiaf unwaith yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys pob plentyn hyd at flwyddyn 6.
Aelodaeth yr URDD
Os yw eich plentyn/plant yn dymuno ymaelodi â’r Urdd, yna mae angen i chi eu cofrestru a thalu y tâl ymaelodi
yn uniongyrchol ar wefan yr Urdd: https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/, gan ofalu dewis ‘Ysgol Parc y Bont’ ar y
ffurflen. (Bydd y ffî yn codi ar ôl 9fed Ionawr 2020). Mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn aelod o’r Urdd os ydynt yn
mynd ar y cyrsiau preswyl i Langrannog / Glan Llyn flwyddyn yma, neu os y bydd yn cystadlu yn Eisteddfodau’r
Urdd.
Dyddiadau / Calendr
Rydym eisioes wedi rhannu calendr o weithgareddau a digwyddiadau’r ysgol am y flwyddyn academaidd gyda
rhieni i'w gadw. Mae’n drosolwg defnyddiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau’r ysgol am y flwyddyn ac fe
fydd rhagor o fanylion am wahanol ddigwyddiadau i ddilyn. Yn ddi-os, bydd nifer o ddigwyddiadau ychwanegol
yn cael eu trefnu yn ystod y flwyddyn; yn arbennig yn ystod tymor yr haf; ac fe allwch eu hychwanegu i’r
calendar fel bo’r angen. Cofiwch hefyd fod ein calendr yn cael ei ddiweddaru yn gyson ar ein gwefan. Os ydych
chi angen copi arall o’r calendr, yna gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.
Dyma ddigwyddiadau/dyddiadau tymor yma:
Dyddiad
11/11/2019
13/11/2019
15/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
27/11/2019
02/12/2019

03/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
13/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019

Digwyddiad
Urdd
Gwersi Beics
Prawf Golwg - Nyrs Ysgol
Plant Mewn Angen (**Gweler y poster atodol gan y
Cyngor Ysgol)
Urdd
Gwersi Beics
Urdd
Gwersi Beics
Disgo 6yh (CRhA)
Urdd
Gwersi Beics
Castell Penrhyn 1-3yp (**Gofynnwn yn garedig am
gyfraniad o £5 i’w dalu ar Schoolcomms erbyn 29/11/19
plîs)
Gwasanaeth Carolau yr Urdd – Capel Rhos Y Gad,
Llanfair (côr yr ysgol – rhagor o wybodaeth i ddilyn)
Ffair Nadolig 3:15-5:00
Gwasanaeth Nadolig Babanod 6 yh (Tocynnau yn unig)
Gwasanaeth Nadolig Babanod 2 yp (Tocynnau yn unig)
Cyngherdd Nadolig - Capel Disgwylfa, Gaerwen 6.30yh
Diwrnod Siwmper Nadolig (£1 Achub Y Plant)
Cinio Nadolig
(Plant Meithrin yn yr ysgol drwy’r dydd)
Panto Sleeping Beauty - Venue Cymru
Trip Nadolig y Meithrin: Santa - Pili Palas
Parti Nadolig
(Plant Meithrin yn yr ysgol drwy’r dydd)
Diwrnod Siwmper Nadolig (am hwyl – dim tâl)

Pwy?
Aelodau
Bl 6
Derbyn
Pawb
Aelodau
Bl 6
Aelodau
Bl 6
Pawb
Aelodau
Bl 6
Bl 3 a 4
Cor Yr Ysgol
Pawb / cyhoedd
Bl M, D, 1, 2
Bl M, D, 1, 2
Bl 3 – 6 / Cyhoedd
Pawb
Pawb
Derbyn - Bl6
Meithrin
Pawb
Pawb

**Rydym yn ymwybodol ei bod yn adeg drud o’r flwyddyn ac ein bod yn gofyn am gyfraniadau at wahanol
ddigwyddiadau. Fodd bynnag, ni fyddai modd cynnig y profiadau a’r ymweliadau gwerthfawr yma heb eich
cyfraniadau yn ystod y flwyddyn. Rydym yn hynod ddiolchgar i chi am bob cyfraniad**

Iwan Wyn Taylor – Pennaeth – pennaeth.parcybont@ynysmon.gov.uk

Ysgrifenyddes / Swyddog Cefnogi Ysgol: swyddfa@parcybont.anglesey.sch.uk / (01248) 422 350

