
 
 
 
 

 
 
 

 
GrŵpDiweddariad Gwybodaeth 

Mai 21ain 2021 
 
 
Diweddariad gan y Pwyllgor Eco 
Mae’r Pwyllgor Eco wedi bod yn brysur yn edrych am amrywiol ffyrdd i geisio amddiffyn y blaned ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. Bydd yr ysgol yn cymryd rhan yn Sialens Arwr Hinsawdd ‘Blue Peter’ rhwng dydd Mawrth Mehefin 8fed a dydd 
Gwener Mehefin 18fed. Bydd pob dosbarth yn cymryd rhan trwy wneud addewidion a bydd y disgyblion yn arolygu’r cynnydd 
trwy gydol y bythefnos. 
Gall y disgyblion hefyd gymryd rhan o adref a gwneud cais am fathodyn gwyrdd Blue Peter. 
 
Mae tri phrif gam i'r Her Arwr Hinsawdd. 
 
Tair Adduned 
Dewiswch eich Addewidion Pŵer, Plastig a Phlanhigion. 
 
Dwy wythnos 
Daliwch ati i wneud yr addewidion am bythefnos. 
 
Un Bathodyn Gwyrdd 
Dywedwch wrthym am eich tair addewid a gwnewch gais am eich Bathodyn Gwyrdd Blue Peter! Mae mwy o wybodaeth ar gael 
yn https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge 
Gadewch inni wybod am eich ymdrech a cheisiwch inni ysbrydoli pawb i fod yn Arwyr Hinsawdd! 
 
Diwrnodiau Hyfforddiant Mewn Swydd. 
Atgoffir rhieni y bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion o’r Dosbarth Derbyn hyd Flwyddyn 6 Ddydd Gwener Mai 28ain a Dydd 
Llun Mehefin 7fed ar gyfer Hyfforddiant Mewn Swydd. Bydd y Crèche, Grŵp Chwarae a’r Feithrinfa ar agor yn ôl yr arfer. 
 
Sulgwyn 
Bydd yr Ysgol ar gau yn ystod gwyliau hanner tymor y Sulgwyn o Ddydd Llun Mai 31ain hyd Ddydd Gwener Mehefin 3ydd.  
 
Lluniau Ysgol 
Bydd Tempest, y cwmni ffotograffwyr yn yr Ysgol ar Fehefin 10fed a’r 11eg i dynnu lluniau unigolion.Bydd holl ganllawiau 
Covid yn cael eu dilyn. 
 
Dylai’r rhieni sicrhau fod eu cyfeiriadau e bost a’u manylion cyswllt cywir gennym gan y bydd y broses yn ddi-bapur y tro hwn. 
Bydd rhieni yn derbyn dolen ar eu e bost ar gyfer prynu lluniau. 

Gwyliau Ysgol 
Rydym yn ymwybodol o’r ffaith fod rhieni yn awyddus i wybod pryd y gallant archebu gwyliau felly cyflwynwn y wybodaeth 
isod er gwybodaeth ichwi:- 
 
Bydd yr Ysgol yn cau ar gyfer Gwyliau’r Haf ddydd Mawrth Gorffennaf 20fed.Bydd disgwyl i’r disgyblion ddychwelyd i’r Ys-
gol ddydd Iau Medi 2il 2021. 
 
Bydd yr Ysgol ar gau ar gyfer gwyliau hanner tymor yr Hydref o ddydd Llun Hydref 25ain hyd ddydd Gwener Hydref 29ain 
2021. Bydd dydd Gwener Hydref 22ain yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd.Ni fydd disgwyl i’r disgyblion fod yn bresen-
nol. 
 
 
Ysgol Haf 2021 
Bydd yr ysgol yn cynnal Ysgol Haf ar gyfer disgyblion o’r Grŵp Chwarae hyd Flwyddyn 6 dydd Mercher, dydd Iau a dydd 
Gwener – Gorffennaf 21ain, 22ain a’r 23ain. 
Mwy o fanylion a ffurflenni archebu lle i ddilyn. 

 

Ysgol Caergeiliog Foundation School 
‘Persto et Praesto’ 

Established 1780 

Incorporated the First Primary Grant Maintained School in April 1993. 

Incorporated Foundation School April 1997. 



 
Taliadau i’r Ysgol 
Atgoffir rhieni y dylid talu yn llawn yn wythnosol am wasanaethau.Dylid talu am y Clwb Brecwast, Clwb Wedi Ysgol a Chinio 
Ysgol trwy gyfrwng Parentmail os nad yw talebau gofal plant yn cael eu defnyddio. 
Gallwch wneud taliadau trwy ddewis yr adran ‘Accounts’. 
 
Archebu Gwisg Ysgol – bydd archebion am Wisg Ysgol yn cael eu danfon i’r dosbarthiadau rhwng 8 o’r gloch a 8:30 o’r gloch 
y bore yn dilyn i’r archeb gael ei gwneud. Gallwch archebu Gwisg Ysgol ar-lein gan ddefnyddio Parentmail gan ddewis 
‘Payments- Shop’. 
 
Dylid parhau i dalu ffioedd y Crèche/Grŵp Chwarae/ Ysgol Feithrin yn wythnosol trwy archeb sefydlog. Dylech gofio mewn 
achos o absenoldeb ,na sy’n gysylltiedig â gorfodaeth i gau’r Ysgol, y dylid talu am yr holl sesiynau sydd wedi eu cadw i’ch 
plentyn. 
 
 
Diolchwn ichwi am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus. 
 
 
R Williams 
Cyfarwyddwr Gweithredol 


