
	
	

 
Plant Newydd 
Mae pob plentyn newydd wedi setlo ac ymgartrefu’n dda iawn yn yr ysgol. Maent yn 
rhyngweithio’n wych gyda’r staff a’u ffrindiau newydd. Maent yn amlwg yn mwynhau 
dysgu a chwarae yn y dosbarth. Ardderchog!  
 
Elusennau 

Diolch am eich cefnogaeth tuag at ein hymdrech i godi arian i Blant Mewn Angen. Llwyddwyd i 
godi swm ardderchog o £235.00 tuag at yr elusen.  
Diolch hefyd am y llu o focsys sgidia’ Nadolig tuag at apêl Teams4U.  
 
Llais y Plentyn / Pwyllgorau Plant 
Mae disgyblion CA2 yn cael eu cyflwyno i ddemocratiaeth yn ifanc iawn yma! Bu cryn gynnwrf 
wrth gasglu enwebiadau ac wrth bleidleisio cynrychiolwyr ar gyfer y Cyngor Ysgol, Grŵp 
Gwyrdd, Sgwad Siarter Iaith a Ffrindiau Ffitrwydd a Lles. Byddant yn gwneud penderfyniadau 
pwysig ac mae ganddynt gyfrifoldeb i fynd ati i wella agweddau o fywyd yr ysgol yn ystod y 
flwyddyn.  
 
Nadolig 2020 
Does dim rhaid i mi eich atgoffa y bydd y Nadolig yma yn un gwahanol iawn yn yr ysgol heb ein ffair Nadolig, ein sioeau 
a’n cyngherddau Nadolig, na chyfle i fynd i weld Panto ‘Dolig i Landudno. Fodd bynnag, wnawn ni ddim gadael i’r un 
pandemig effeithio ar ein gallu i fynd i ysbryd yr Ŵyl yma yn yr ysgol. 
 

• Rydym am fynd i ysbryd y Nadolig ac am addurno’r ysgol yn well nag erioed, ac am roi gwên fawr ar wyneb pob 
un plentyn! Felly, wrth i chi dyrchu am eich addurniadau ‘Dolig, tybed oes ganddoch chi ambell addurn, stribed o 
dinsel neu goeden ‘Dolig nag ydach chi ei angen rhagor? Holwch eich ffrindiau a’ch teuluoedd! 

• Byddwn yn recordio’r plant yn canu ambell i garol / gân Nadolig ac yn ei rannu ar Facebook / Twitter ac ar wefan 
yr ysgol fel modd o godi’ch calon chi ac aelodau’r gymuned. Os nad ydych wedi rhoi caniatâd i ni gynnwys llun 
eich plentyn ar Facebook/Twitter hyd yma, ac yn dymuno i’ch plentyn fod yn rhan o’r cip fideo byr yma yn unig, 
yna gadewch i ni wybod plîs. Bydd yn cael ei recordio ganol mis Rhagfyr.  

• Byddwn yn cefnogi ‘Diwrnod Siwmper Nadolig’ Achub y Plant ddydd Gwener Rhagfyr 11eg (cyfraniad o £1 y 
plentyn o.g.y.dd)  

• Bydd cinio Nadolig i’r plant ar ddydd Mercher Rhagfyr 16eg a pharti Nadolig ar brynhawn Iau Rhagfyr 17eg. 
Bydd croeso i’r dosbarth Meithrin aros i gael cinio Nadolig / aros i’r parti ‘Dolig ar y diwrnodau yma.  

• Heb allu cynnal y ffair draddodiadol, byddwn yn cynnal Raffl Nadolig fel modd amgen o godi arian y tymor yma – 
rhagor o fanylion i ddilyn.  
 
 

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.  
 
Rydym wedi creu fideo i’r diben o hyrwyddo apiau y gall rhieni eu defnyddio gyda’u plentyn 
i ddechrau dysgu darllen ac i gynorthwyo gyda throchi’r Gymraeg yn y cartref.  
 
Rydym yn argymell yn gryf i rieni plant Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 i  lawrlwytho a 
defnyddio holl apiau ‘Llyfrau Magi Ann’ i gefnogi datblygiad sgiliau darllen cynnar yn y cartref. 
Wrth ddefnyddio apiau ‘Llyfrau Magi Ann’ gall plentyn ddarllen neu dapio ar 
eiriau/brawddegau i wrando ar ddarlleniad ac ynganiad. Mae apiau ‘Tric a Chlic’ (apiau 1&2) 
hefyd yn ddefnyddiol er mwyn dysgu adnabod llythrennau a datblygu sgiliau darllen cynnar.   
Gwyliwch y fideo ar dudalen Facebook/Twitter yr ysgol, ein gwefan neu drwy ddilyn y ddolen 

Cylchlythyr Ysgol Parc y Bont  
Tymor yr Hydref 2020 

 
 
 
	



yma: https://drive.google.com/file/d/11PzQB0Kao9IzxYuQfiecSpGjWiBmSPko/view?usp=sharing  
 

Cyfarfodydd / Nosweithiau Rhieni 
Mae'n drueni na allwn gynnal noson i rieni’r tymor hwn. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddem wedi cysylltu â chi 
erbyn hyn os oes gennym unrhyw bryder ynghylch lles, iechyd, datblygiad addysgol eich plentyn neu unrhyw achos arall 
ynghylch eich plentyn. Rydym hefyd yn gobeithio eich bod yn deall y gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg os ydych am 
drefnu sgwrs neu gyfarfod gydag athro dosbarth ynghylch mater(ion) penodol. Ein nod yw cynnal y berthynas gref, 
wych sydd gennym â'r holl rieni - rydym yma i gydweithio â'n gilydd er budd eich plentyn/plant. Yn ystod yr wythnos 
sy'n dechrau 23/11/20 bydd yr athrawon yn ffonio rhieni disgyblion sydd ar gofrestr ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol)  
yr ysgol ac unrhyw riant arall os ydyn nhw'n teimlo bod angen codi / rhannu pryder ynglŷn â'u plentyn. Efallai y bydd 
angen trefnu cyfarfod dilynol ar ôl y sgwrs. Rydym eisoes wedi cysylltu â rhai rhieni ac/neu mewn cysylltiad rheolaidd â 
rhieni eraill. Trefnir noson rhieni i bob rhiant ym mis Chwefror 2021 - byddwn yn bwriadu gwneud hyn mor ddiogel â 
phosibl gan gadw at reolau pellhau cymdeithasol a hylendid. Manylion pellach i ddilyn yn gynnar y tymor nesaf. 

 
HMS Ychwanegol 
Mae’r Awdurdod wedi cadarnhau ein bod yn cael 1 diwrnod HMS ychwanegol (Hyfforddiant mewn swydd i staff). Bydd 
HMS ychwanegol ar Ddydd Llun Ionawr 4ydd 2021 ac felly bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ar y diwrnod yma.  
 
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. 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. 
 
 
Dyddiadau 
 

Dyddiad Digwyddiad  Pwy? 
13/11/2020 Plant Mewn Angen  Pawb 
11/12/2020 Diwrnod Siwmper Nadolig (£1 - Achub y Plant) Pawb 

16/12/20 Cinio Nadolig (£2.50)        Pawb 
17/12/20 Parti Nadolig y plant          Pawb 
18/12/20 Diwrnod Siwmper Nadolig (am hwyl – dim tâl) Pawb 
18/12/20 Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig  

4/1/21 HMS – ysgol ar gau i ddisgyblion   
5/1/21 Ysgol yn ail-agor i ddisgyblion  

8/2/21 – 11/2/21 Cyfarfodydd / Nosweithiau Rhieni  Rhieni 

12/2/21 HMS – ysgol ar gau i ddisgyblion 
Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth arferol. 

 
Iwan W. Taylor 

(Pennaeth) 
 

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

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


