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PRIS NEWYDD CINIO YSGOL 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ein 

hysbysu y bydd pris cinio ysgol yn newid o 

Dachwedd y 1af ar ôl yr hanner tymor. Y pris 

newydd ar gyfer babannod ac adran iau fydd 

£2.20 y diwrnod/ £11.00 yr wythnos.  

CYFEILLION PORTH Y FELIN 

Dyddiad pwysig i’ch dyddiaduron- 

Cynhelir y Ffiar Nadolig ar Ddydd Iau y 

30ain o Dachwedd.  

Byddai’r cyffeillion yn falch iawn o dderbyn 

unrhyw roddion megis addurniadau a 

goleuadau i addurno ‘stafell Sion Corn. Os 

oes unrhyw rieni ar gael i helpu yn yr 

wythnos cyn y ffair drwy labelu a 

gorchuddio anrhegion gadewch i’r cyfeillion 

neu’r dderbynfa wybod. Yn yr un modd os 

oes rhieni ar gael i osod stondinau ar 

ddiwrnod y ffair o 1:15y.p. ymlaen ac i helpu 

ar stondinau yn ystod y ffair fe fyddwn yn 

hynod ddiolchgar.   

 Yn olaf fe fyddai’r adran babanaod yn 

falch o dderbyn gwisgoedd Nadoligaidd.      

CYFRIF TRYDAR YR YSGOL 

Fe fydd pob cylchlythyr a llawer o luniau a 

gwybodaeth ychwanegol yn cael ei rannu 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 plentyn yn mynychu yr 

Ysgol yn brydlon ac yn rheolaidd. 

Presenoldeb dosbarth ar gyfer yr wythnos yn diweddu 

13/10/17 

Dosbarth 1 – 91.7%             Dosbarth 2 – 94.4% 

Dosbarth 3 – 92.3%             Dosbarth  4 – 87.5% 

Dosbarth 4A – 89.6%           Dosbarth 7 – 95.8% 

Dosbarth 8 – 95.9%              Dosbarth 9 – 93.1% 

Dosbarth 10 – 96.6%            Dosbarth 11 – 93.0% 

Dosbarth 12 – 91.3% 

 

Da iawn Dosbarth 4 a Dosbarth 10         

Cofiwch fod yr Ysgol yn cau am wyliau’r hanner tymor 

Dydd Gwener nesaf y 27ain o Hydref ac yn ail agor ar 

Ddydd Llun y 6ed o Dachwedd.  

 

CEISIADAU AM LEFYDD YN Y DOSBARTH 

MEITHRIN YN MEDI 2018 

Os oes ganddoch chi neu gyfaill blentyn fydd yn dair 

mlwydd oed cyn neu ar y 31ain o Awst 2018 yna 

maent yn gymwys i wneud cais am le yn ein dosbarth 

Meithrin ar gyfer Mis Medi 2018. 

Cysylltwch a’r brif dderbynfa yma yn yr Ysgol am 

ffurflen gais ac unrhyw wybodaeth bellach. 

Er mwyn sicrhau lle mae angen dychwelyd y 

ffurflenni i’r Ysgol erbyn y 15fed o Ragfyr. 



 

                                                                      

 

 



 

 


