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HYFFORDDIANT RHIENI –Sut i ymateb 

os yw eich plenty yn tagu ar rhywbeth. 

Mae Cyfeillion Porth Y Felin wedi trefnu sesiwn 

hyfforddi am ddim ar ol ysgol ar Ddydd Iau y 

12fed o Hydref o 3:30y.p ymlaen. Bydd 

parafeddyg yn rhannu gwybodaeth ynglŷn â sut i 

ymateb os yw eich plenty yn tagu ar rhywbeth.  

 

GWASANAETH DIOLCHGARWCH 

Bydd Blwyddyn 1-6 yn mynychu gwasanaeth 

diolchgarwch yn Eglwys y Santes Fair Dydd 

Iau yma y 7fed o Hydref. Gofynwn i’r 

disgyblion ddod a bwyddydd mewn caniau 

(e.e. Ffa pob, ham ayyb) neu fwydydd sych 

(reis, pasta, grawnfwydydd) i’w arddangos 

yn yr Eglwys. Yna bydd y rhoddion yn cael 

eu cyflwyno i Fanc Bwyd Conwy.    

 

CYFRIF TRYDAR YR YSGOL 

Fe fydd pob cylchlythyr a llawer o luniau a 

gwybodaeth ychwanegol yn cael ei rannu yn ar 

gyfrif trydar yr Ysgol sef @Ysgolpyf. 

Llŷr Gilmour Jones 

Headteacher 

Credu~Parchu~Llwyddo 

PRESENOLDEB 

Gofynwn unwaith yn rhagor eleni am eich cefnogaeth 

fel rhieni i sicrhau fod eich plenty yn mynychu yr 

Ysgol yn brydlon ac yn rheolaidd. 

Presenoldeb dosbarth ar gyfer yr wythnos yn diweddu 

29/09/17 

Dosbarth 1 – 93.0%             Dosbarth 2 – 87.7% 

Dosbarth 3 – 83.8%             Dosbarth  4 – 92.0% 

Dosbarth 4A – 82.8%           Dosbarth 7 – 91.6% 

Dosbarth 8 – 89.3%              Dosbarth 9 – 91.6% 

Dosbarth 10 – 94.6%            Dosbarth 11 – 85.6% 

Dosbarth 12 – 86.1% 

 

Da iawn Dosbarth  1 a Dosbarth 10         

Cofiwch fod Dydd Llun nesaf y 9fed o Hydref yn 

ddiwrnod hyfforddiant i athrawon. Ni fydd yr Ysgol yn 

agored i’r disgyblion.  

 

CYFEILLION PORTH Y FELIN 

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cyfeillion Porth Y Felin 

yma yn yr Ysgol ar 

Nos Fawrth y 10fed o Hydref am 3:30y.p. 

Estynir croeso cynnes i bawb gan gynnwys rhieni 

newydd fyddai’n dymuno cyfrannu at waith 

gwerthfawr y cyfeillion. 

Bydd holl elw y gweithgareddau eleni yn cael eu 

defnyddio i wella ein ardaloedd allanol ac i 

adnewyddu yr offer chwarae.  



 

                                                                      

 

 



 

 


