
 
 

 

 

 

 

04.01.2021 

Annwyl ddysgwyr, rhieni a gwarchodwyr 

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd, ac er bod tymor y Nadolig wedi bod yn wahanol 

iawn i bob un ohonom, gobeithio eich bod wedi llwyddo cael amser i orffwys ar ddiwedd blwyddyn 

anodd iawn.   

Ar ddechrau tymor ysgol newydd, ac wrth i ni barhau ar hyn o bryd yng nghyfnod cyfyngiadau Haen 

4 yng Nghymru, mae canllawiau Llywodraeth Cymru a sir Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer agor ysgolion 

yn golygu y byddem yn dilyn y drefn isod: 

• Llun 04.01.21, Mawrth 05.01.21 - diwrnodau cynllunio 

• Mercher 06.01.21, Iau 07.01.21, Gwener 08.01.21 - dysgu hirbell i bawb 

• Mercher 06.01.21 - yr ysgol yn gwahodd dysgwyr bregus i fod mewn 

Ar gyfer yr wythnos nesaf (cychwyn 11.01.2021): 

Dyddiad 
 

Yn Yr Ysgol Dysgu Hirbell 

Llun 11.01.21 
Blwyddyn 9 

Blwyddyn 12 
Blwyddyn 13 

Blwyddyn 7 
Blwyddyn 8 

Blwyddyn 10 
Blwyddyn 11 

Mawrth 12.01.21 

Blwyddyn 8 
Blwyddyn 9 

Blwyddyn 11 
Blwyddyn 12 
Blwyddyn 13 

Blwyddyn 7 
Blwyddyn 10 

Mercher 13.01.21 PAWB NEB 

 

Fel y gwyddoch, mae nifer o achosion positif Pen-y-bont gyda’r uchaf yn y wlad ac yn amlwg, os 

yw’r canllawiau lleol neu genedlaethol yn newid, bydd rhaid i ni addasu’n trefniadau yn ôl yr 

angen. Felly mae’n bwysig i chi fonitro ein gwefan ar gyfer unrhyw wybodaeth newydd. 

Bydd trafnidiaeth y sir ar gael i ddysgwyr, a bydd darpariaeth bwyd yn yr ysgol hefyd ar gyfer amser 

egwyl a chinio yn ôl y drefn arferol. 

Bydd y dysgwyr yn dilyn yr un drefn o ran cael eu gwersi mewn swigod blynyddol mewn rhannau 

penodol o’r ysgol.  Hoffem eich atgoffa hefyd ei fod yn ORFODOL i wisgo mwgwd addas ar 

drafnidiaeth ysgol, ac ar safle’r ysgol mewn mannau cyhoeddus megis yn y coridorau, yn y neuadd 

neu ffreutur (oni bai yn bwyta), ac ar iard/cae aml-dywydd yr ysgol yn ystod amser egwyl a chinio.  

Bydd y system unffordd o gwmpas yr ysgol yn parhau, a disgwylir i bawb golchi dwylo / defnyddio 

diheintydd yn gyson yn ystod y dydd. 



 
 

 

O ran dysgwyr blynyddoedd 10, 11, 12 a 13 a’r asesiadau mewnol ac allanol, rydym dal i aros am 

ganllawiau pellach gan CBAC, a byddwn yn eu rhannu gyda chi yn syth wrth eu derbyn, gyda’r 

dysgwyr yn derbyn amserlen asesiadau mewnol ar ôl dychwelyd i’r ysgol. 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus a phob dymuniad da am y flwyddyn newydd. 

 

Cofion, 

Meurig Jones 


