Cylchlythyr Ysgol Parc y Bont
Gwanwyn 2019
Newyddion o’r dosbarthiadau…
Blwyddyn 5&6

!!Darllen!!

Mae Bl.5a6 wedi bod yn astudio themau gwyddonol sef ’O Dan y Croen’ a ‘Solid, Hylif a Nwy’.
Cafodd y disgyblion nifer o gyfleoedd i astudio gwahanol agweddau am y corff, roedd cyfleoedd
iddynt fod yn greadigol drwy ddyfeisio micro-organebau newydd ac i fod yn wyddonol wrth dyfu
llwydni ar fara. Buont hefyd yn dysgu am ‘Y Pla Du’ ac roeddynt wrth eu boddau yn dysgu am y
afiechyd erchyll! Cawsant gyfleoedd i ddarganfod am gyflwr mater gwahanol, gan astudio’r
moleciwlau o fewn y tri cyflwr. Cynhaliwyd ymholiadau ar gyflymder hylif, hydoddi deunyddiau,
adweithio cemegol rhwng soda bicarbonad a finegr, yn ogystal â chreu ‘Oobleck’.

Blwyddyn 3&4
Thema hanner tymor yma ym Ml.3a4 oedd ‘Y Synhwyrau’.
Maent wedi bod yn brysur yn dysgu sut yr ydym yn gweld a
chlywed. Buont yn andros o ffodus i ddwy siaradwraig wadd
ddod i’r ysgol i roi cyflwyniad iddynt. Hoffem ddiolch i Mrs
Sarah Moss a roddodd gyflwyniad hynod ddiddorol am ‘Braille’
Fe wnaethant fwynhau y profiad o deipio ar y Brailers. Diolch
hefyd i Elin a ddaeth draw am sgwrs gyda’i chi tywys,
Georgie. Erbyn hyn mae yna waith celf gwerth chweil i’w
weld yn y dosbarth gyda’r plant wedi gwneud gwaith
ffantastig yn efelychu gwaith Pablo Picasso. Maent yn edrych
ymlaen i’w thema nesaf ‘Y Fforest’ ble y byddant yn
cydweithio gyda Mrs Rhian Cadwaladr i ymgymryd â
phrosiect creadigol gan ein bod yn Ysgol Greadigol Arweiniol

Mae darllen gyda’ch
plentyn bob nos yn
hollbwysig i sicrhau
datblygiad cadarn yn
ei sgiliau darllen. Os
gwelwch yn dda,
sicrhewch eich bod
yn darllen gyda’ch
plentyn for am o leiaf
10 munud bob dydd
gan gofnodi yn ei
gofnod, neu ei
chofnod, darllen.

Blwyddyn 1&2
‘Enfys Drydan' oedd eu thema hanner tymor yma. Buont yn
dysgu am liwiau, ffynonellau golau, cysgodion, trydan yn y
cartref a sut y mae’n cael ei gynhyrchu. Mae’r plant wedi
bod yn ysgrifennu stori ‘Help! Ble mae Enfys?’ yn ogystal â
ysgrifennu disgrifiad o ‘Wini’r Wrach’. Buont yn defnyddio’r
chromebooks i greu llun ac i ysgrifennu stori Santes
Dwynwen yn ogystal â chreu poster ar yr i-pad am
ddiogelwch trydan. Un o’r sgiliau yn maent wedi bod yn
gweithio arno mewn mathemateg yw dweud yr amser.

System
Gategoreiddio
Ysgolion
Cenedlaethol

Meithrin a Derbyn
Eu thema hanner tymor yma oedd ‘Llanast’! Buont yn astudio
stori Mrs Wishi Washi, a bu’r plant yn mwynhau golchi’r
anifeiliaid mewn dwr a sebon ac actio’r stori. Un o’r ardaloedd yn y dosbarth oedd ‘Ogof Tan Domen’
ble yr oedd y plant yn gwisgo i fyny fel cymeriadau o storïau Rala Rwdins. Eu dathliad diwedd
thema oedd creu llanast wrth chwarae y tu allan. Rhoddwyd amrywiaeth o adnoddau gwahanol i’r
plant arbrofi a chael hwyl â nhw e.e. chwistrellu paent, cegin fwd, chwythu swigod ac adeiladu a
chreu corlannau i’r anifeiliaid. Cafodd y plant fwynhâd mawr o’r diwrnod yma a lwcus fod ganddynt
hen ddillad gan fod ‘llanast’ go iawn wedi ei greu!
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Mae ymgynghorydd
her y consortia wedi
gwerthuso capasati’r
ysgol i wella. Mae’r
ysgol wedi’i
chategoreiddio o fewn
y categori gwyrdd sy’n
dangos fod yr ysgol â’r
gallu gorau i wella, yn
ogystal â’r capasiti i
gefnogi ysgolion eraill.

CHWARAEON / YSGOL IACH
• Perfformiodd tîm athletau yr ysgol yn dda iawn yn

rownd derfynol cystadleuaeth athletau dan do Ynys
Môn. Da iawn nhw am lwyddo i fynd ymlaen i
gystadleuaeth y sir!
• Mae llawer o’r plant wedi bod yn mwynhau sesiynau

sgiliau pêl ‘Kick It’ ar ôl ysgol.
• Rhoddodd tîm gymnasteg yr ysgol berfformiad

gwerth chweil yng nghystadleuaeth gymnasteg yr
Urdd yng Nghaergybi ac Aberystwyth. Da iawn
genod!

‘SIARTER IAITH’

• Llongyfarchiadau i un o dimau pêl droed yr ysgol a

Bu aelodau o ‘Griw Siarter Iaith’ yn cyfarfod gyda
chynrychiolwyr Siarter Iaith eraill y
dalgylch i rannu syniadau ac
arferion da ac i drefnu
digwyddiad i ysgolion y dalgylch.

enillodd twrnament 5 bob-ochr y dalgylch. Ymlaen â
nhw i rownd derfynol Môn fis nesaf! Gwych!
• Mae’r Adran Iau wedi bod ym Mhlas Arthur yn

wythnosol i gael gwersi nofio a thenis.
——————————————————————————————————————

Mae’r criw sef, Llion, Elliw ac
Owain, wedi dechrau ymuno â
sesiynau ‘Paned a Sgwrs
Gymraeg’ sy’n cael ei gynnal yn
yr Yr Efail ble mae dysgwyr yn
dod at ei gilydd i ymarfer ac i
wella’u sgiliau yn y Gymraeg. Mwynhaodd y dysgwyr y
cyfle i sgwrsio gyda’r plant yn fawr!

!! CACENNAU PENBLWYDD !!
Gofynwn yn garedig i chi beidio ag anfon cacennau
penblwydd i’r ysgol gan ein bod yn ceisio hyrwyddo
bwyta’n iach. Hefyd, mae rhai disgyblion yn dioddef o
alergeddau / anoddefgarwch bwyd . Diolch am eich
cydweithrediad.

Maent hefyd yn trefnu ‘Te Cymreig’ gyda adloniant
gan yr Adran Iau i’r gymued, a fydd yn cael ei
gynnal yn yr ysgol fore Mercher, Mawrth 6ed am
10.30yb. Mynediad £1.

URDD
Mae’r plant yn mwynhau sesiynau’r Urdd ar ôl ysgol bob
p’nawn Llun. Ar hyn o bryd, maent yn brysur yn ymarfer at
yr Eisteddfod Cylch. Cofiwch, os yw eich plentyn yn y côr
neu’n cystadlu mewn cystadleuthau eraill mae’r
Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Ysgol David Hughes ar
ddydd Sadwrn Mawrth 9fed 2019. Cysylltwch â Mr
Taylor neu Miss Williams os oes angen trefnu lifft neu
gymryd cyfrifoldeb o’ch plentyn yn ystod y dydd.

Dathlodd y babanod ‘Dydd Miwsig Cymru’ drwy fynychu
gig Gymraeg yn Ysgol David Hughes. Cawsant fore wrth
eu boddau a llawn hwyl yn morio canu ac yn dawnsio
gydag Arfon Wyn!

YMWELIAD GAN ESGOB ANDY
Croesawyd Esgob Andy i’r ysgol i gynnal
gwasanaeth ac fe hoffem ddiolch yn fawr iddo am
alw draw. Rydym wedi mwynhau partneriaeth
wych gyda’r Eglwys yng Nghymru dros y
blynyddoedd. Fel y gwyddoch, bydd yr ysgol yn
colli ei statws fel Ysgol Eglwys pan fydd Ysgol
Santes Dwynwen yn agor ei drysau yn Niwbwrch
gyda Parc y Bont yn troi’n ysgol gymunedol. Heb
os, bydd ethos yr ysgol yn aros yr un fath ar ôl y
newid hwn.
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CRHA - CYMDEITHAS RHIENI ATHRAWON
Fis diwethaf fe wnaethom agor ein drysau i’r gymuned ddod draw am noson o ‘Fingo Gwobrau’ i godi
arian at goffrau’r ysgol. Rydym yn mwynhau gweld y gymuned yn dod at ei gilydd yma i gymdeithasu.
Ffordd dda arall o godi arian yw nosweithiau ffilm y CRhA - fe wnaeth y plant fwynhau pop-corn a diod
wrth wylio ‘The Greatest Showman’ yn ystod ein noson ffilm yn ddiweddar.
DIGWYDDIAD NESAF: OCSIWN - 15fed MAWRTH 2019 gydag adloniant gan
fand byw lleol
Ar hyn o bryd, mae’r CRhA yn brysur yn casglu cyfraniadau ar gyfer yr ocsiwn
a fydd yn cael ei gynnal yn yr Outbuildings, Llangaffo ar 15/3/19 am 7yh.
Rydym yn cynnal yr ocsiwn er mwyn codi arian ar gyfer datblygu yr ardal
chwarae tu allan. Mae’r ysgol yn awyddus iawn i ddatblygu yr ardal chwarae
tu allan er mwyn hyrwyddo lles corfforol yr holl ddisgyblion. Bydd y gôst dros
£10,000 sydd ymhell dros yr hyn all yr ysgol a’r CRhA ei fforddio.
£6 yw’r tocynnau ac maent ar gael o’r ysgol. Os ydych yn gallu cyfrannu neu
noddi eitem/gwasanaeth; neu â chysylltiad â busnes fyddai’n gallu helpu’r
achos; yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

TECWYN ROBERTS
Ydach chi wedi clywed sôn am Tecwyn Roberts?
Ganwyd Tecwyn Roberts yn Llanddaniel yn 1925 ac
fe fu’n ddisgybl yn Ysgol Parc y Bont. Daeth yn
beirianydd awyrofod, ac yn y 1960s fe chwaraeodd
rhan bwysig iawn yng nghyllunio Canolfan Rheoli
Taith (‘Mission Control Center’) yn NASA, gan greu
rhwydwaith tracio a chyfathrebu byd-eang NASA.
Ar ôl y gwyliau hanner tymor bydd Bl.5a6 yn
ymchwilio i gefndir a hanes bywyd Tecwyn Roberts.
Ar hyn o bryd, mae S4C yn chwilio am bobl sydd â
gwybodaeth, lluniau neu unrhywbeth yn gysylltiedig
â Tecwyn Roberts. Os oes ganddoch unrhyw
wyboodaeth i’w rannu, cysylltwch â ni. Bydd S4C yn
dod draw i’r ysgol i ffilmio clip ar gyfer y rhaglen
ddogfen. Bydd Bl.5a6 hefyd yn creu darn o waith
celf i gofio’r gwyddonydd enwog o Landdaniel!

Diweddariad gan y Llywodraethwyr
Pan fydd Ysgol Parc y Bont yn troi’n ysgol
gymunedol ar 29ain Ebrill 2019, bydd offeryn
llywodraethu newydd mewn gweithrediad. O
ganlyniad bydd seddi ychwanegol i gynrychioli’r:
ALl, y gymued a rhieni. Bydd gwyboodaeth am yr
enwebai ac am yr unigolion a gaiff eu cyfethol
gan y corff presennol yn cael ei rannu gyda chi ar
ôl hanner tymor. Mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno
enwebiadau am gynrychiolydd rhieni wedi dod i
ben ar 19/2/19. Daeth un enwebiad i law.

Dyma lun o Tecwyn Roberts pan ymwelodd ag Ysgol
Parc y Bont yn 1974. Ydach chi yn adnabod unrhyw
un yn y llun? Fe hoffem glywed ganddoch chi!

***Dydd Gwener 22/2/19 - HMS (ysgol ar gau)
Bydd yr ysgol yn ail agor ar ôl y gwyliau
ddydd Llun 4/3/19***
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CLWB COGINIO
Mae plant yr Adran Iau yn mwynhau coginio a phobi yn y
Clwb Coginio, ac rydym yn eithaf sicr fod rhieni yn
mwynhau blasu’r bwyd hefyd! Maent wedi bod yn gwneud
teisennau lemwn, peli cig a sbageti, ac fe fyddent yn
gwneud rholiau selsig ar ôl hanner tymor! Rhoddir pwyslais
ar hylendid bwyd a diogelwch wrth ddefnyddio offer
coginio. Beth am roi cyfleoedd i’ch plentyn bobi neu eich
helpu i goginio adref? Mae’n ffordd wych i ddatblygu nifer
o sgiliau yn cynnwys sgiliau rhifedd!
Diolch yn fawr i Mrs Buddug Jones ac Anti Mari am eu
gwaith gyda’r Clwb Coginio.

DYDDIADAU / DIGWYDDIADAU I DDOD
(BYDD MANYLION PELLACH DRWY EBOST / NEGES DESTUN / LYTHYR)
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