Newyddlen Ysgol Parc y Bont
Tymor y Nadolig 2018
Nadolig 2018
Daeth diwedd i dymor prysur iawn gyda bwrlwm y Nadolig yma ym Mharc y Bont. Cafwyd sioeau Nadolig
hynod lwyddiannus eto eleni gyda pherfformiadau gwych gan y plant. ‘Hen Ddyn y Lleuad’ oedd sioe yr Adran
Iau gyda’r Cyfnod Sylfaen yn perfformio ‘Helpu Santa’. Diolch i’r staff a chithau fel rhieni am eich gwaith yn
eu paratoi gyda diolch arbennig i Anti Anona am ei hymroddiad a’i pharodrwydd i gyfeilio a dysgu caneuon i’r
Babanod. Mae elw’r sioeau yn mynd at Gronfa’r Ysgol er mwyn cyfrannu tuag at fysus ac ymweliadau addysgol
yn y flwyddyn newydd.
I gloi’r tymor, cafwyd parti Nadolig ac ymweliad gan Siôn Corn, mynd i weld pantomeim Sinderela yn Venue
Cymru ac fe baratodd Anti Mari a Mrs Woolley ginio Nadolig blasus i ni eto eleni. Bu’r dosbarth Meithrin ar
ymweliad â Phili Palas hefyd.

Newyddion y Cyngor Ysgol
Y mae Cyngor Ysgol newydd wedi cael ei ethol gan y disgyblion. Maent
wedi gosod eu blaenoriaethau ar gyfer eleni. Un blaenoriaeth ‘Sicrhau
fod pob un plentyn yn rhoi meddwl ar lwyddo’ sef y syniad o
Feddylfryd o Dwf ar waith. Maent wedi bod yn arsylwi arfer dda ac yn
trafod gyda Chyngor Ysgol Bro Lleu, Penygroes ynglyn â rhoi
Meddylfryd o Dwf ar waith. Buont yn edrych ar arddangosfeydd
ysgogol a thrafod sut yr oeddynt yn llwyddo i roi’r egwyddorion ar
waith mor effeithiol. Blaenoriaeth arall ganddynt yw’r Siarter Iaith,
gan anelu at safon y Wobr Aur.
Trefnodd y Cyngor Ysgol i godi arian eto eleni at Blant Mewn Angen
drwy godi tâl am wisgo dillad eu hunain a gwerthu cacennau ac
ysgytlaeth. Yn ychwanegol, fe gymerodd yr ysgol ran yn ymgyrch Aled
Hughes, BBC Radio Cymru drwy ffilmio’r disgyblion yn rhannu ‘Pawen
Lawen’ â’i gilydd a’i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol. Llwyddwyd i
gasglu £232 tuag at yr achos.
I godi arian tuag at elusen Achub y Plant, gofynnodd y Cyngor i’r
disgyblion yn wisgo Siwmperi Nadolig a chyfrannu at yr achos da gan
godi £93.
Diolch o galon i’r plant ac i chi fel rhieni am eich
cyfraniadau a’ch cefnogaeth i’n gwaith elusennol.

Gwefan a Chalendr yr Ysgol
Cofiwch fod holl ddyddiadau yr
ysgol yn cael eu nodi a’u
diweddaru ar galendar yr ysgol ar
ein gwefan
http://www.parcybont.co.uk/ .
Rydym hefyd yn rhoi newyddion a
hysbysiadau yno yn ogystal â
chopïau o lythyrau a newyddlenni.

--Bwydlen y Gwanwyn ar y
wefan erbyn hyn!--

Ymweliadau Addysgol
Rydym yn sicrhau ymweliadau addysgol i
bwrpas er mwyn sbarduno’r disgyblion mewn
gwahanol themâu ac i sicrhau profiadau real i
ddyfnhau eu dealltwriaeth ymhellach. Y tymor
yma, aethom ar ymweliadau addysgol i…
o

o
o
o
o

o

Bl.5a6: Amgueddfa y Beatles ac
Amgueddfa Dinas Lerpwl fel rhan o’u
gwaith thema ar y 60au.
Bl.3a4: Glanhau y Traeth gyda Sw Môr
Môn.
Bl.3a4: Castell Caernarfon fel rhan o’u
gwaith ar Oes y Tywysogion
Bl.1a2: Eglwys St.Mihangel, Gaerwen –
ffug briodas
Meithrin/Derbyn: Stone Science,
Pentraeth fel rhan o’u gwaith thema ar
y deinasoriaid.
Bl.1a2: Ymweliad ag Amgueddfa Lechi
Llanberis.

Ysgol Iach / Chwaraeon
• Sioe ‘Paid Cyffwrdd Dweud’ – daeth Siân
Miriam yma i gynnal y sioe gan godi
ymwybyddiaeth y disgyblion o beryglon
sylweddau megis alcohol a chyffuriau.
• Bl.6 - Gwersi Beicio
• Bl.5a6 - Sesiynau sgiliau hoci gan ‘Hoci
Cymru’.
• Cymerodd plant yr Adran Iau ran mewn
ymgyrch rhyngwladol gan ‘Go Run For Fun’
ym maes y Sioe ym Mona ddechrau’r tymor.
• Bu timau o’r ysgol yn cystadlu yng
Nghystadleuaeth Athletau Dan Do
Dalgylch Ysgol David Hughes.
Llongyfarchiadau mawr i un o’r timau sydd
yn mynd ymlaen i gystadleuaeth Môn fis
Ionawr.
• Mae tri disgybl wedi eu dewis i fod yn
Lysgenhadon Chwaraeon yr Ysgol. Buont ar
hyfforddiant ym Mhlas Arthur ac fe
fyddant yn mynd ati i gynnal prosiect er
mwyn cael rhagor o ddisgyblion i ymgymryd
â gweithgaredd sy’n hybu cadw’n ffit.
• Cynhaliwyd sesiwn chwaraeon gan yr Urdd
i’r Adran Iau.
• Tîm gymnasteg yr ysgol yn cystadlu yng
nghystadleuaeth yr Urdd.
• Cymhelir sesiynau Sgiliau Pêl ‘Kick It’ ar ôl
ysgol
• Sesiynau gan PC Owain (ymgysylltydd
addysg yr heddlu)

Siarter Iaith
Cafwyd Noson Gwricwlaidd yn canolbwyntio ar ddulliau o
hybu dwyieithrwydd a throchi plant yn y Gymraeg mewn
cartrefi Saesneg yn ogystal â chyflwyno dulliau
effeithiol i ddatblygu sgiliau darllen cynnar yn y
Gymraeg. Diolch i Hanna Huws o Menter Iaith Môn am
ei chyfraniad i lwyddiant y noson. Cofiwch am ap Selog,
ap Magi Ann, ap Betsan a Roco a Cyw S4C fel modd o
drwytho y babanod yn yr iaith.
Ewch ati i’w llawrlwytho!

**Gwersi Nofio a Thennis Tymor y Gwanwyn (CA2)**
Bydd gwersi nofio a thennis i Bl.3-6 ym Mhlas Arthur ar y
dyddiadau isod (dyddiau Iau). Gofynnwn yn garedig iawn
am gyfraniad o £1.50 y plentyn i bob sesiwn i’w dalu arlein ar Schoolcomms plîs. Bydd dau fodd o dalu ar
Schoolcomms ym mis Ionawr – unai mewn un taliad o £15
neu fesul sesiwn (£1.50). Fe fyddwn yn adalu unrhyw un
fydd yn absennol yn ystod un o’r sesiynau.
*Bl.3a4*

*Bl.5a6*

Tennis

Nofio

Nofio

Tennis

10/1/19
17/1/19
24/1/19
31/1/19
7/2/19
14/2/19
21/2/19
7/3/19
14/3/19
21/3/19

Cymdeithas Rhieni Athrawon
Diolch i bwyllgor y Gymdeithas Rhieni Athrawon am
eu gwaith caled yn trefnu gwahanol ddigwyddiadau i
godi arian i’r ysgol yn ystod y tymor. Mae eu gwaith
yn hanfodol er mwyn codi arian i alluogi’r ysgol brynu
adnoddau addysgol, cyfrannu tuag at fysiau ayb.
Llwyddwyd i godi £90 yn ystod y Disgo Calan Gaeaf a
£568 yn ein Ffair Nadolig hynod lwyddiannus.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Digwyddiad nesaf: Bingo Gwobrau 23/1/19 6.30pm
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•

Cyswllt â’r Gymuned
Gŵyl Mabsant – Cafwyd diwrnod ffantastig yng
Ngŵyl Mabsant - stondinau, gweithgareddau a
pherfformiadau gwych gan Traed Moch Môn,
dawnswyr Môn a’r Brodyr Magee i’n diddanu.
Braf oedd gweld y gymuned yn dod at ei gilydd
gyda phartneriaeth rhwng yr ysgol, Trigolion
Llanddaniel a Chyngor Cymuned Llanddaniel Fab
yn lwyddiant heb os!
Aeth criw o Flwyddyn 1a2 i ganu a diddanu y
trigolion yn Tan Capel. Diolch i Anti Anona am
fynd â nhw
Gwasanaeth Diolchgarwch y Babanod

Ysgol Greadigol Arweiniol
Mae’r ysgol yn Ysgol Greadigol Arweiniol. Bydd Bl.3a4 yn ymgymryd â phrosiectau creadigol ar ôl y Nadolig. Rydym
wedi hysbysebu am Ymarferwyr Creadigol a fydd yn cael eu hariannu ag arian grant Ysgolion Creadigol Arweiniol.
Wedi diwrnod prysur o gyflweld yr ymarferwyr, dewisiodd y disgyblion Rhian Cadwaladr, Iola Ynyr a Gillian
Brownson i gyd-weithio â nhw, sy’n gyfuniad o berfformwyr, storïwyr ac ysgrifennwyr gwych. Edrychwn ymlaen at
ddechrau’r prosiect!
Darllen
Fel y gwyddoch, mae gwella sgiliau darllen ein
disgyblion yn flaenoriaeth gan yr ysgol. Gwnewch
pob ymdrech os gwelwch yn dda i ddarllen
gyda’ch plentyn am o leiaf 10 munud bob nos gan
gofnodi yn ei gofnod darllen. Heb os, bydd eich
help gyda hyn o beth yn talu ar ei ganfed i’ch
plentyn.
Mae disgyblion Bl.1-6 angen cludo bagiau darllen
rhwng y cartref a’r ysgol bob dydd.
Cwricwlwm Newydd i Gymru. A wyddoch chi…?
Mae rhoi egwyddorion Cwricwlwm i Gymru ar
waith a pharatoi yr ysgol ar gyfer y cwricwlwm
newydd yn flaenoriaeth gan yr ysgol. Mae pedwar
diben i’r cwricwlwm newydd sef sicrhau fod
disgyblion yn datblygu yn:
1. Ddysgwyr, uchelgeisiol, galluog
2. Unigolion iach, hyderus
3. Cyfranwyr mentrus, creadigol
4. Ddinasyddion egwyddorol, gwybodus
Dyma glip fideo defnyddiol i chi am wybodaeth
am y cwricwlwm arfaethedig:
https://www.youtube.com/watch?v=hJjUiPkJbL
U

Taliadau Ar-Lein / Schoolcomms
Diolch am gydweithredu a gwneud eich
taliadau ar-lein. Mae angen i bob un
rhiant ddefnyddio’r system os gwelwch
yn dda. Cysylltwch â Miss Rhian Jones y
Swyddog Cefnogi Ysgol am unrhyw
gymorth gyda’r system ar ddydd Llun
neu ddydd Iau

Presenoldeb
Ein targed presenoldeb ar gyfer eleni yw 96%
95.6% yw lefel presenoldeb y tymor yma.
Cofiwch fod angen cysylltu â’r ysgol cyn 9yb ar
ddiwrnod cyntaf o absenoldeb eich plentyn. Mae
adroddiadau presenoldeb unigol wedi eu hanfon adref
wythnos yma.
Adroddiad y Llwyodraethwyr i Rieni 2017-18
Byddwch yn derbyn Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni
drwy ebost. Noder fod yr adroddiad yma yn adrodd am y
flwyddyn academaidd 2017-18.

Diolch
Diolch yn fawr iawn i chi am bob cefnogaeth a
chydweithrediad yn ystod y flwyddyn.
Ar ran holl staff yr ysgol hoffwn ddiolch o galon am y
cardiau ac anrhegion Nadolig.
Bydd yr ysgol yn ail agor 7/1/19

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.

