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Atgoffa* CYFARFOD A’R ATHRO/AWES 

Bydd cyfle i chi fel rhieni gyfarfod a 

athro/awes dosbarth eich plentyn ar Ddydd 

Llun yr 2il o Hydref yn syth ar ôl Ysgol tan 

5:00y.p. Mae’n gyfle i chi gael sgwrs anffurfiol 

ynglŷn â sut y maent yn setlo yn eu dosbarth 

newydd.  

TREFNIADAU PARCIO 

Efallai y cofiwch y llynedd i’r adran iau 

hyfforddi fel swyddogion diogelwch y ffordd. 

Mae’r plant wedi adnabod y problemau sy’n eu 

pryderu fwyaf. 

1. Parcio ar linellau melyn. 

2. Dod i fewn drwy’r allanfa. 

3. Parcio mewn safleoedd anabl. 

4. Parcio anghyfrifol e.e. ar gorneli. 

Maen’t hefyd yn awyddus i sicrhau bod: 

1. Plant yn cael eu hebrwng bob amser. 

Mae’n bwysig eu bod ddim yn rhedeg yn 

y maes parcio. 

2. Dylai ceir gael eu parcio drwy fynd yn 

ol yn gyntaf. Mae hyn yn ei wneud yn 

haws i’r gyrrwr weld plant bach wrth 

ymadael  

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 rhagoe 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 

15/09/17 

Dosbarth 1 – 95.7%             Dosbarth 2 – 97.3% 

Dosbarth 3 – 96.4%             Dosbarth  4 – 97.6% 

Dosbarth 4A – 90.0%           Dosbarth 7 – 96.6% 

Dosbarth 8 – 94.3%              Dosbarth 9 – 95.8% 

Dosbarth 10 – 97.6%            Dosbarth 11 – 96.5% 

Dosbarth 12 – 91.5% 

 

Da iawn Dosbarth  4 a Dosbarth 10         

Cofiwch fod y nifer o ddyddiaau a ganiateir ar gyfer 

gwyliau yn oriau ysgol wedi disgyn o 10 i 7 eleni. 

 

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.  



 

                                                                      

 

 



 

 


