
 
 

 

 

 

 

05.01.2021 

Annwyl ddysgwyr, rhieni a gwarchodwyr 

Fel y nodwyd yn ein llythyr ddoe, oherwydd y sefyllfa difrifol gyda’r nifer o achosion positif yng 
Nghymru, mae pethau’n newid yn gyflym iawn ar hyn o bryd.  Gwelwyd hyn neithiwr gyda 
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ni fydd ysgolion ar agor bellach ar gyfer dysgu wyneb i wyneb tan o 
leiaf Ionawr 18fed, 2021.  

Golyga hyn y bydd angen i ddysgwyr aros adref a bydd yr ysgol yn darparu tasgau dysgu hirbell.  Ar 
gyfer yr wythnos hon, mae amserlen yn ei lle yn barod gyda gwaith ar gyfer dydd Mercher, dydd Iau 
a dydd Gwener ar naill ai Google Classrooms neu Microsoft Teams. 

Mae copi o’r amserlen ar gael fan hyn, gan gynnwys sesiynau byw lles.  
(https://sites.google.com/disgybl.yggllangynwyd.cymru/dysgu-hirbell/home) 
 
Disgwylir i bawb fynychu’r sesiynau hyn ac i wneud yr holl waith a osodir yn ystod yr wythnos. 
Ar gyfer yr wythnos nesaf (cychwyn 11.01.2021), bydd yr amserlen yn cael ei diweddaru erbyn dydd 
Gwener 08.01.2021 a bydd y penaethiaid blwyddyn yn ei chyflwyno yn ystod y sesiwn lles (CA3 – 
10.15; CA4 / 5 – 10.35).  

 

Noson Rhieni Blwyddyn 11 

Gan nad ydym fel ysgol wedi derbyn unrhyw fanylion pellach eto gan Lywodraeth Cymru o ran 
canllawiau CBAC ynghylch trefniadau’r asesiadau dosbarth, rydym yn gohirio Noson Rhieni i 
ddysgwyr Blwyddyn 11 nes bod y wybodaeth briodol yn ein cyrraedd.  Disgwylir y wybodaeth hon ar 
ddechrau mis Chwefror, ac felly byddwn yn cynnal y Noson Rieni ar nos Iau, Chwefror 11eg fel gallwn 
rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi.   

Er hynny, cynhelir cyflwyniad byw i lansio dewisiadau ôl 16 ar gyfer Blwyddyn 11 ar nos Iau 
14.01.2021 am 4.00pm.  Rhennir linc i’r sesiwn ar wefan yr ysgol ynghyd â thrwy Trydar yr wythnos 
nesaf.  Mae’r wybodaeth ar gyfer pynciau CA5 ar gael fan hyn.  
(https://sites.google.com/disgybl.yggllangynwyd.cymru/pynciau-ca5/home) 

 

Noson Agored Cyfnod Allweddol 4 (dewisiadau Blwyddyn 9) 

Bydd Noson Agored Cyfnod Allweddol 4 yn parhau yn rhithiol ar 28.01.2021, yn dechrau am 4.00pm 
gyda mwy o fanylion i ddilyn yn agosach at yr amser. 

 

Diolch unwaith eto i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus. 

Cofion, 

Meurig Jones 


