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Annwyl rhiant, 
 
I’r holl ddisgyblion a rhieni newydd sy’n ymuno â ni yn mis Medi, rydym yn hynod o falch i gael eich croesawu 
i’n hysgol. Rydym yn edrych ymlaen yn arw i gael croesawu’r plant meithrin i gymuned yr ysgol ac yn methu 
aros i ddod i adnabod y plant a gweld sut y byddent yn llwyddo yn ein hysgol.  
 
Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa Covid 19 presennol, nid ydym yn sicr ar hyn o bryd sut fydd y broses o 
drosglwyddo i’r ysgol yn edrych fel eleni. Rydym yn deall bod cychwyn ysgol yn garreg filltir enfawr i’r plant ac i 
chi fel rheini. Er bod pethau yn wahanol eleni rydym eisiau sicrhau eich bod yn teimlo yn rhan o’n cymuned, yn 
wybodus ac yn barod i gychwyn yn yr ysgol.  
 
Fel arfer mae’r plant yn cael eu gwahodd i’r ysgol yn ystod tymor yr Haf ar gyfer diwrnod trosglwyddo er mwyn 
cwrdd â staff ac i weld eu dosbarth newydd ond yn anffodus nid yw hyn yn bosib oherwydd rheolau ymbellhau 
cymdeithasol. Felly er mwyn sicrhau eich yn cael y wybodaeth bwysig am yr ysgol ewch i’n gwefan: 
http://www.ysgolyfaenol.cymru/index.html 
Ar y wefan mae copi electroneg o ‘Llawlyfr yr Ysgol” sy’n rhoi’r holl wybodaeth bwysig yr ydych chi fel rhieni ei 
angen. Byddwn hefyd yn ychwanegu adran newydd yn fuan ar gyfer Disgyblion Meithrin 2020 yn adran y rhieni 
ar y wefan a fydd yn cynnwys lluniau o’r dosbarth meithrin a’r staff, taflen wybodaeth ‘Paratoi ar gyfer y 
Dosbarth Meithrin’ a thaflen ‘Dyma fi’ i chi gael llenwi hefo eich plentyn.  Pan rydych wedi cwblha’r daflen dylid 
ei e-bostio i’r ysgol er mwyn i staff y dosbarth meithrin ddod i adnabod ychydig am eich plentyn.     
 
Yng ngoleuni’r sefyllfa bresennol a chanllawiau gan Lywodraeth Cymru rydym yn argymell peidio prynu gwisg 
ysgol am y tro. Os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion ychwanegol, megis anhwylder iaith a lleferydd neu   
 anghenion meddygol, gadewch yr ysgol wybod.  
 
Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi gyd yn fuan. Os oes genych unrhyw gwestiwn ynghylch yr ysgol mae 
croeso i chi gysylltu hefo ni drwy ffon neu ebost.   
 
 

Yn Gywir, 
Joanna Thomas 
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