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Cyfnewid testun: Rhowch 18001 o flaen unrhyw un o’n rhifau ffon ar gyfer y gwasanaeth trosglwyddo testun 

Text relay: Put 18001 before any of our phone numbers for the text relay service 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Rhowch wybod i ni os mai Cymraeg yw eich dewis iaith 
We welcome correspondence in Welsh. Please let us know if your language choice is Welsh 
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Dyddiad / Date: 4 December 2020 

Annwyl Riant/Gofalwyr  
   
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i egluro’r trefniadau diwedd tymor yn ysgolion Pen-y-bont ar 
Ogwr.   Gallaf gadarnhau’r canlynol:  
   
•       bydd  ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr i gyd yn cau ddydd Gwener 18 Rhagfyr;  
•       y diwrnod olaf y bydd myfyrwyr chweched dosbarth yn bresennol yn yr ysgol fydd dydd  
        Gwener 11 Rhagfyr; a  
•       bydd ysgolion uwchradd yn darparu addysg ar-lein i ddisgyblion chweched dosbarth yn      
        unig yn ystod yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 14 Rhagfyr.  
   
Felly, bydd holl ddisgyblion oedran ysgol statudol (a phlant lleoliadau meithrin) yn dod i’r ysgol 
tan ddydd Gwener 18 Rhagfyr gan gynnwys y diwrnod hwnnw.  
   
Bydd  disgyblion chweched dosbarth (hy pob disgybl Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13) yn dod i’r 
ysgol hyd at ddydd Gwener 11 Rhagfyr, gan gynnwys y diwrnod hwnnw. Fodd bynnag, yn 
ystod yr wythnos yn dechrau ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd disgyblion chweched dosbarth yn 
cael eu dysgu ar-lein yn unig.    
   
Gallaf eich sicrhau bod yr awdurdod lleol a’i ysgolion yn parhau i wneud popeth i flaenoriaethu 
diogelwch ac anghenion addysgol eich plentyn.   
   
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus.    
 
 
 
 
 

Lindsay Iorwerth Harvey (Mr) 
Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd  
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