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Prynhawn da 
 
Yn sgil y rhagolygon am dywydd poeth iawn ar ddechrau’r wythnos olaf, gofynnwn i deuluoedd a dysgwyr i gymryd 
camau i ddiogelu eu hunain o effaith y tywydd poeth. Fel y gwyddoch, mae rhannau o’r ysgol yn wynebu’r haul 
drwy’r dydd ac felly rydym yn bwriadu cau’r rhannau hynny  a chyfuno dosbarthiadau mewn mannau oerach o’r 
adeilad. Mae ein cyfleusterau tu allan yn agored ac felly does dim fawr o ardaloedd sydd yn y cysgod; o ganlyniad 
rydym yn bwriadu lleihau’r amser bydd gan ddysgwyr i fod tu allan yn yr haul. I gynorthwyo ein gilydd, hoffwn i 
bawb ystyried a gweithredu’r canlynol: 
 

• Dysgwyr i barhau i wisgo eu gwisg addysg gorfforol am weddill yr wythnos 

• I wisgo het i’r ysgol ac am yr adegau tu allan i’r adeilad 

• Sicrhau bod gan eich plentyn digon o ddŵr. Rydym yn cynnig bod dysgwyr yn dod ag un botel gyda dwr ac 

un arall wedi’i rhewi. Mae gennym ffynhonnau dwr i ddysgwyr ail lenwi poteli yn ystod y dydd   

• Sicrhau bod dysgwyr yn gwisgo eli haul wrth adael y cartref ac yn dod ag eli haul gyda hwy i ddefnyddio yn 

ystod y dydd   

• Ni fydd gwersi ymarferol tu allan a bydd amseroedd egwyl a chinio yn cael eu treulio mwyafrif o’r amser 

dan gysgod tu fewn 

• Os yw dysgwyr yn teimlo’n rhy dwym yn ystod y dydd, bydd angen i chi drefnu bod rhywun ar gael i ddod 

i’w casglu yn syth o’r ysgol 

Os ydych yn dewis i gadw eich plentyn adref yn ystod y diwrnodau poeth hyn, ni fydd gwaith yn cael ei ddarparu 
i’w gwblhau adref gan yr ysgol.  
 
Mae’n bosib gall y sefyllfa newid dros y penwythnos neu yn ystod y dydd yn unol â chanllawiau cenedlaethol / lleol 
ac felly bydd yr ysgol yn eich hysbysu ymhellach o unrhyw newidiadau i’r uchod trwy’r ffyrdd cyfathrebu arferol. 
 
Mae canllawiau cenedlaethol i’w gweld yma:  
 
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/iechyd-cyhoeddus-amgylcheddol/tywydd-poeth/ 
 
Cymerwch ofal fel teuluoedd dros y penwythnos wrth i’r tymheredd poethi a diolch am eich cydweithrediad. 
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