
CYLCHLYTHYR 14/11/17 

 

                    

DYDDIADAU PWYSIG 

Croeso cynnes i bawb yn ôl i’r hanner tymor 

hynod o brysur hwn. Gweler isod rhestr i’ch 

atgoffa o’r dyddiadau pwysig ar y gorwel. 

17/11/17 –Diwrnod heb wisg ysgol. Disgyblion yn 

cyfrannu rhodd i’r Ffair Ysgol er mwyn cael 

gwisgo dillad eu hunian. 

20/11/17 –Diwrnod gwisg gwallgo –cyfraniad at 

plant mewn angen. 

30/11/17 –Ffair Nadolig yn yr Ysgol am 3:40y.p. 

07/12/17 –Cinio Nadolig. Croeso i’r plant wisgo 

siwmper Nadoligaidd. 

12/12/17 –Cyngerdd Nadolig y Babanod am 

1:45y.p. ac am 6:00y.h. 

14/12/17 - Cyngerdd Nadolig y Babanod am 

1:45y.p. 

15/12/17 –Adran iau yn canu carolau yn Sgwar 

Lancaster. 

18/12/17 –Partion Nadolig y Babanod a Disgo 

Nadolig yr Adran Iau. 

22/12/17 –Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig.   

     

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 

10/11/17 

Dosbarth 1 – 93.8%             Dosbarth 2 – 97.8% 

Dosbarth 3 – 98.7%             Dosbarth  4 – 91.3% 

Dosbarth 4A – 93.3%           Dosbarth 7 – 91.3% 

Dosbarth 8 – 95.9%              Dosbarth 9 – 98.7% 

Dosbarth 10 – 92.3%            Dosbarth 11 – 97.2% 

Dosbarth 12 – 97.7% 

 

Da iawn Dosbarth 3 a Dosbarth 9         

 

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. 



 

                                                                      

 

 



 

 


