
	
 
Datblygiadau Ardal Tu Allan 
 
Mae’r plant wedi gwirioni efo’n tŵr dringo newydd! Mae’n adnodd gwych i 
ddatblygu sgiliau corfforol, cydsymud, datblygu hyder, i fentro, cymryd 
risg, cyd chwarae’n ddychmygus ac i fwynhau yn yr awyr agored!  
Cofiwch, os yw eich plentyn yn chwarae ar y tŵr y tu allan i oriau ysgol, 
rydych yn gadael i’ch plentyn ei ddefnyddio ar risg eich hun fel rhiant. 
Rydym yn argymell goruchwyliaeth oedolyn ar bob achlysur. 
 
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol (Bl.2-6) 
 
Wythnos yma byddwch yn derbyn canlyniadau profion cenedlaethol eich plentyn. Cofiwch mai cipolwg yn 
unig o sgiliau darllen a rhifedd eich plentyn y mae’r profion yma yn eu rhoi. Gall prawf ond profi ystod 
cyfyng o sgiliau a galluoedd. Law yn llaw ag asesiadau ffurfiannol yr athro dosbarth, gall y profion roi 
gwybodaeth ddefnyddiol ar gryfderau eich plentyn a’r agweddau ble mae’n bosib y bydd angen rhagor o 
gymorth. 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio dod â’r profion papur i ben a chyflwyno asesiadau personol ar-lein yn 
raddol. Eleni, mae’r prawf rhifedd gweithdrefnol yn cael ei wneud ar lein. Bydd hyn yn cael ei weithredu 
dros y dyddiau nesaf. Gallwch gael hyd i wybodaeth ddefnyddiol i rieni ar y Profion Cenedlaethol ac am yr 
asesiadau personol wedi eu hatodi i’r ebost.  
 
Dosbarthiadau – Medi 2019 

 
Meithrin a’r Derbyn: Mrs Buddug Jones & Mrs Anest Jones 
Blwyddyn 1&2: Miss Angharad Williams 
Blwyddyn 3&4: Mrs Siân Owen & Mr Iwan Wyn Taylor 
Blwyddyn 5&6: Mr Rhys Ynyr Jones 
 
Hefyd, bydd Mrs Anest Jones yn addysgu pob dosbarth yn ystod cyfnodau CPA yr athrawon.    
 
Holiadur Rhieni 
 

Wythnos yma, bydd holiadur yn cael ei roi allan i rieni. Rydym yn gwrando ar eich barn ac yn 
gwerthfawrogi eich adborth fel modd i’n helpu i wella’r ysgol ymhellach.  Os gwelwch yn dda, cwblhewch 
yr holiadur a’i ddychwelyd i ni erbyn Dydd Llun 15fed o Orffennaf. 
 
Gwyliau / Dyddiau HMS 2019 – 2020 

 

2 Medi 2019                                               (HMS) 
3 Medi 2019                                               (HMS) 
28 Hydref 2019 – 1 Tachwedd 2019      (Hanner- Tymor)  
4 Tachwedd 2019                                      (HMS) 
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020            (Gwyliau’r Nadolig)  
6 Ionawr 2020                                            (HMS) 
14 Chwefror 2020                                      (HMS) 
17 - 21 Chwefror 2020                              (Hanner-Tymor)  
6 – 17 Ebrill 2020                                       (Gwyliau’r Pasg)  
8 Mai 2020                                                  (Calan Mai)  
25 - 29 Mai 2020                                        (Hanner-Tymor) 
Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020 
20 Gorffennaf 2020                                  (HMS) 
 
Mae’r dyddiadau yma ar ein gwefan yn ogystal. 

Cylchlythyr Ysgol Parc y Bont  
Haf 2019 

 
	



 
 
Bl. 3-6: Cyrsiau Preswyl Anturus – Haf 2020 
 
Er mwyn sicrhau lle gyda’r Urdd ar gyrsiau preswyl antur i’r Adran Iau y flwyddyn nesaf, rydym yn gofyn yn 
garedig i rieni dalu blaendal ar Schoolcomms dros wyliau’r haf erbyn Medi 5ed.   
 
Bl. 3&4: Bydd y dosbarth yn mynd i Wersyll Awyr Agored Glan Llyn, Y Bala 30ain Ebrill – 1af Mai 2020. 
Côst y cwrs fydd £109 a bydd angen blaendal o £70 os gwelwch yn dda. Bydd y plant yn cael cyfle i 
ymgymryd â gweithgareddau megis canŵio, ceufadu, adeiladu rafft,  dringo, cwrs rhaffau, datrys 
problemau a chyfeiriannu. 
 
Bl. 5&6: Bydd y dosbarth yn mynd i Wersyll Llangrannog, Ceredigion, Mehefin 15fed-17eg 2020. Côst y 
cwrs fydd £167 a bydd angen blaendal o £70 os gwelwch yn dda. Bydd y plant yn cael cyfle i brofi 
gweithgareddau megis merlota, sgio, tobogan, gwib gartio, dringo, cyfeiriannau, disgo, gweithgareddau 
adeiladu tîm, gemau potes, cerdded ar lan y môr, nofio a llawer iawn mwy. 
 
Bydd rhagor o fanylion i ddilyn ym mis Medi. Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn yn y cyfamser, yna 
cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Hefyd, mae gwybodaeth am y cyrsiau a’r gwersylloedd ar wefan yr 
Urdd: https://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/  
 
 
Darllen 
Mae gwella sgiliau darllen y disgyblion wedi bod yn flaenoriaeth yn yr ysgol eleni. Diolch am eich 
cydweithrediad ar y mater drwy ddarllen gyda’ch plentyn yn ddyddiol. Parhewch i ddarllen â’ch plentyn yn 
ddyddiol dros y gwyliau os gwelwch yn dda, er mwyn sicrhau parhâd yn natblygiad medrau darllen eich 
plentyn.  Ym mis Medi, byddwn yn parhau i ddisgwyl i ddisgyblion gludo eu bagiau darllen rhwng y cartref 
a’r ysgol yn ddyddiol (Bl.1 i 6).  
 
 
Diolch yn fawr 
Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth gydol y flwyddyn. Hoffem ddiolch hefyd am eich 
cyfraniadau tuag at gostau gweithgareddau ac ymweliadau addysgol. Mae’r rhain yn brofiadau gwerthfawr 
i gyfloethogi addysg, cwricwlwm ac i ddatblygiad eich plentyn 
	
	

Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ôl y gwyliau ddydd Mercher Medi 4ydd 2019. 


