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Annwyl Rieni,
Yr ydych yn ymwybodol y bydd disgyblion y cyfnod sylfaen yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau hanner tymor. Yma ar
Ynys Môn anelir i ddisgyblion y cyfnod sylfaen ddychwelyd yn raddol i’r ysgol o ddydd Iau 25/2/21 ymlaen. Bydd y
trefniant yma yn cael ei adolygu cyn y dyddiad yma ac fe all newid - gweler y datganiad gan yr Awdurdod ynglŷn â
hyn yn atodol.
Dyma ein hamserlen ar gyfer dychwelyd yn raddol:
Dydd Llun 22/2/21: Darpariaeth Dysgu o Bell (gwaith ar-lein)
Dydd Mawrth 23/2/21: Darpariaeth Dysgu o Bell (gwaith ar-lein)
Dydd Mercher 24/2/21: Darpariaeth Dysgu o Bell (gwaith ar-lein)
Dydd Iau 25/2/21: Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1
Dydd Gwener 26/2/21: Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2
Dydd Llun 1/3/21 ymlaen: Pob disgybl cyfnod sylfaen i fynychu yn unol â’r arfer
Bydd oriau diwrnod ysgol rhwng 8.50yb – 3.00yp fel arfer (gyda’r Dosbarth Meithrin yn mynychu rhwng 8.50yb –
12.00yp). Nid yw trefniadau clwb brecwast na chinio ysgol wedi’u cadarnhau hyd yma – byddaf yn eich diweddaru cyn
gynted a daw’r wybodaeth i law.
Bydd sesiynau byw ar Google Meet yn dodi ben i Fl.1a2 yn dilyn eu sesiwn ddydd Mawrth 23/2/21. Bydd tasgau dysgu
o bell yn parhau i gael eu darparu yn ystod y diwrnodau na fydd y grwpiau blwyddyn yn yr ysgol.
Bydd pob trefniant arall yn parhau fel ag yr oeddent cyn y Nadolig ac fe fyddwn yn glynnu at ganllawiau gweithredol
diweddaraf Llywodraeth Cymru. Hoffwn eich atgoffa o’r canlynol:• Bydd rhaid gwisgo gorchudd wyneb pan ar dir yr ysgol
• Cadwch o leiaf 2m o bellter oddi wrth eraill, yn arbennig wrth ddod i nôl eich plentyn ddiwedd y dydd
• Peidiwch â loetran ar dir yr ysgol
• Bydd rhaid gollwng eich plentyn wrth giatiau’r iard rhwng 8.40yb-8.50yb. Bydd angen i’r plant fynd yn
syth i’w dosbarth. Rhieni’r dosbarth Meithrin yn unig i gerdded gyda’u plentyn at ddrws y dosbarth os
oes rhaid.
Gan y bydd ffenestri’r dosbarthiadau ar agor i sicrhau awyru da, byddai’n syniad i’ch plentyn wisgo haenau o ddillad o
dan ei siwmper ysgol. Bydd angen côt gynnes hefyd gan fyd mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r ardal tu allan.
Nid oes unrhyw newyddion ynglŷn â phryd y bydd disgyblion CA2 yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer dysgu wyneb i wyneb.
Bydd y ddarpariaeth dysgu o bell yn parhau ar-lein yn ogystal â’r sesiynau byw. O ddydd Llun 22/2/21 ymlaen, bydd
disgyblion Bl.3-6 yn cael sesiynau byw yn ddyddiol – amserlen a gwybodaeth bellach i ddilyn gan yr athrawon
dosbarth ar Google Classroom. Cysylltwch yn uniongyrchol â’r athrawon dosbarth os am ragor o fanylion neu
arweiniad ar hyn.
Bydd darpariaeth gofal i blant gweithwyr allweddol a phlant bregus / o dan anfantais yn parhau i fod ar gael o 22/2/21
ymlaen yn unol â’n trefniadau cyfredol.
Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn, yna cysylltwch yn syth os gwelwch yn dda.
Cofion,
Iwan Wyn Taylor
(Pennaeth)

