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20.4.18 

Annwyl rieni 
 

Gohebiaeth wythnosol 

Cofiwch fod bwletin wythnosol gyda digwyddiadau’r wythnos, ffigyrau presenoldeb a dyddiadau o flaen llaw yn dod atoch 

yn wythnosol trwy e-bost.  Os nad oes e-bost gennych gallwch lawr lwytho o safle We’r ysgol neu ofyn am gopi caled 

wrth y dderbynfa.  Yn ogystal â hyn, mae digwyddiadau yn cael eu gosod ar galendr ar safle we’r ysgol. 

 

Sêr yr Wythnos 

Llongyfarchiadau i Brody, Gracie, Nwlla-Belle, Leo C, Darcy a phlant newydd dosbarth Tonnau Bach; Ellie, Gweni, Iori, 

Beau, Millie, Caleb, Polly, Sofiyya, Sion, Lilwen, Albie, Bonnie a Carys am fod yn sêr yr wythnos hon! 

 

Diwrnod Ysgol 

Mae gatiau'r ysgol yn agor am 8.40yb ac yn cau am 8.50yb pan fydd y diwrnod ysgol yn dechrau. Bydd aelod o staff ar 

ddyletswydd wrth y giât bob bore, dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu negeseuon i'r aelod staff hynny. Bydd yr 

ymholiadau / negeseuon hyn yn cael eu nodi a'u trosglwyddo i'r aelod staff cywir yn ystod y dydd. 

 

Absenoldeb 

Rhaid i'r holl absenoldebau gael eu ffonio neu e-bostio i’r ysgol erbyn 9yb. Os nad yw plentyn yn yr ysgol ac nad ydym yn 

gwybod ble mae ef / hi, mae'n risg diogelu. Heb reswm dros absenoldeb, fe'i cofnodir fel un anawdurdodedig. 

 

Clwb Brecwast 

Mae clwb brecwast yn rhad ac am ddim yn cael ei ddarparu yn yr ysgol o 8.00 - 8:25 bob bore. Oherwydd materion 

diogelu, gofynnwn yn garedig i rieni adael eu plentyn / plant wrth ddrws y neuadd yng ngofal aelod o staff. 

 

Trefniadau newydd ar gyfer y dderbynfa 

Bydd y dderbynfa ar agor rhwng 8.30yb a 12.30yp. Ar ôl yr amser hwn, ni fydd unrhyw aelod staff yn bresennol tan 3yp. 

 

Derbyn arian yn yr ysgol 

Dylid anfon unrhyw arian mewn amlen i'r ysgol, gan nodi enw eich plentyn, dosbarth eich plentyn, y swm yn yr amlen a'r 

hyn y mae ar ei gyfer ar yr amlen. Dylai'r amlen gael ei roi ym mag eich plentyn. Rydym yn gobeithio sefydlu system arian 

ddi-dor yn y misoedd nesaf er mwyn i rieni dalu am wahanol ddigwyddiadau, teithiau ac ati trwy'r system hon. 

 

Aelod newydd i’r tîm 

Hoffem groesawu Mr Mark Denton fel ein dyn lolipop newydd.  Bydd Mr Denton yn helpu plant ac oedolion i groesi’r heol 

ar bwys Ysgol Hafan y Môr bob dydd o’r wythnos. 

 

Facebook 

Gofynnaf yn garedig i chi beidio â chysylltu gyda staff yr ysgol am faterion sy’n ymwneud â’r ysgol, trwy eu cyfrifon 

Facebook personol.  Os oes gennych ymholiad neu sylwad a wnewch chi gyfeirio’r rhain at yr aelod o staff priodol yn 

ystod oriau ysgol neu gallwch e-bostio’r ysgol gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost uchod. 

 

Tasgau Dysgu Adref 

Mae pob disgybl bl.1-6 yn derbyn tasg dysgu adref wythnosol i'w gwblhau. Bydd pob disgybl yn derbyn tasg Mathemateg 

neu Iaith, am yn ail wythnos, a bydd y rhain yn gysylltiedig â'u gwaith dosbarth neu dysgu Thematig. 
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Bydd tasgau dysgu adref yn cael eu gosod ar ddydd Gwener a bydd rhaid cwblhau a'i ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd 

Mercher, yr wythnos ganlynol. Weithiau, gofynnir i ddisgyblion gwblhau tasgau gan ddefnyddio eu cyfrif HWB ar lein. Mae 

gan bob plentyn enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y safle. Bydd disgwyl i bob disgybl Derbyn i fl.6 ddysgu eu 

llythrennau neu ddarllen yn ddyddiol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â thasgau, HWB neu ddarllen mae croeso 

i chi siarad ag athro dosbarth eich plentyn. 

 

Addysg Gorfforol 

A wnewch chi sicrhau bod gwisg addysg gorfforol gan eich plentyn o ddosbarth Derbyn - bl.6.  Mae’r wisg i’w brynu wrth 

Tees r Us.  Disgwylir i blant gwisgo crys –t lliw eu tŷ (Coch, Melyn neu Glas) a gwisgo esgidiau addas yn wythnosol os 

gwelwch yn dda.  Ni fydd plant yn medru cymryd rhan yn y gwersi os nad ydynt wedi gwisgo’n addas. Fel mater diogelu 

gofynnwn i chi beidio ag argraffu enw eich plentyn grysau t. 

 

Nofio 

Mi fydd gwersi nofio i ddisgyblion blwyddyn 1 hanner tymor hwn yn wythnosol, yn dechrau ar brynhawn dydd Gwener 

27.4.18. Sicrhewch fod gan eich plentyn gwisg addas, het a gogls ar gyfer y pwll. 

 

Clwb Hwyl Hafan y Mor (clwb ar ol ysgol) 

Rydym yn darparu clwb ar ôl ysgol trwy gydol y flwyddyn academaidd yn ddyddiol sy’n darparu gofal cofleidio tan 5:15yh 

ar gyfer disgyblion yr ysgol.  Pris y clwb (yn y lle cyntaf): £6 y plentyn, y dydd ac ar gyfer teuluoedd gyda dau blentyn 

neu’n fwy yn mynychu’r clwb (yn y lle cyntaf) ; £5 y plentyn, y dydd. Bydd y plant yn derbyn byrbryd yn y pris. Arweinydd 

y Clwb yw Miss Angharad Davies.  Mi fydd y clwb yn cael ei gynnal ar waelod yr ysgol eleni.  Gofynnwn yn garedig i rieni 

cerdded trwy faes parcio staff yr ysgol, trwy’r iet wrth ochr yr adeilad ac i gefn yr ysgol. Bydd angen casglu eich plentyn/ 

plant o’r trydydd drws draw. Ffoniwch Clwb Hwyl ar: 07983 326857 i archebu sesiwn. 

 

Clybiau allgyrsiol ar brynhawn dydd Mercher a dydd Iau. 

Hanner tymor hwn mi fyddwn yn cynnal clybiau allgyrsiol canlynol, ni fydd tâl am y clybiau.  

Nos Fercher 3.05-4.15yp 

Blwyddyn 5 a 6;  Campau’r Ddraig (Chwaraeon) 

Blwyddyn 3 a 4:  Clwb Natur  

Blwyddyn 2;  Yoga 

 

Nos Iau 3.05-4.00yp       Nos Iau 3.05-4.30yp 

Bl. 4, 5 a 6; Pêlrwyd Blwyddyn 1 (grwpiau penodol); Coginio (Casglwch 

eich plentyn o’r ystafell coginio sydd â drws yn 

agor allan i faes parcio’r staff.) 

Diweddariad ar ddifibriliwr 

Rydym wedi cyrraedd ein targed o £1400!  Hoffem ddiolch i bawb am eu cyfraniadau ac yn arbennig i Mrs Rian Howells, 

am ei rhodd hael iawn tuag at y gronfa ar ei hymddeoliad o’i gwaith fel menyw lolipop ar ddiwedd tymor diwethaf.  Rydym 

yn gobeithio derbyn y defib a’r cabinet i’w gadw ynddo erbyn diwedd mis Mai.   

 

Marathon Llundain 

Dymuniadau gorau i Mrs Alison Sullivan sy’n rhedeg marathon Llundain dydd Sul yma, 23.4.18 i godi arian tuag at elusen 

Whizz-Kidz, sydd yn helpu plant ag anableddau mewn amryw ffyrdd.   

 

Myfyrwraig ymarfer dysgu 

Byddwn yn croesawu Miss Gibby, myfyrwraig ymarfer dysgu o Goleg y Drindod, Caerfyrddin i Ysgol Hafan y Môr.  Mi fydd 

Miss Gibby yn addysgu disgyblion cyfnod allweddol 2, bl.3-6 (dosbarthiadau Harbwr + Cychod) yn ystod y tymor hwn a 

thymor yr haf, tan Mai 25ain. 

 

Diolch i chi am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth 

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 



Wythnos yn cychwyn: 23.04.18  Week commencing: 23.04.18 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

23.04.18 

Dydd 

Llun 

Gwersi Ymarfer corff i ddosbarth Mrs 

Hughes a Mr Thomas 

Rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer 

corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd 

rhan yng ngwersi addysg gorfforol. 

 23.04.18 

Monday 

PE lessons for Mrs Hughes & Mr Thomas’ 

class 

All pupils must bring PE kit and suitable 

footwear on the days that they have PE 

lessons.  

23.04.18 

Dydd 

Llun 

Ymweliad addysgiadol gan PC Llewellyn  23.04.18 

Monday 

An educational visit from PC Llewellyn 

25.04.18 

Dydd 

Mercher 

Clybiau ar ôl ysgol (3.05 – 4.15yp) 

Clwb  Chwaraeon (Sports) –       Bl. 5 & 6     

Clwb Natur (Nature) –               Bl. 3 & 4 

Yoga -                                        Bl. 2 

 25.04.18 
Wednesday 

After school clubs (3.05 – 4.15yp) 

Clwb  Chwaraeon (Sports) –       Bl. 5 & 6     

Clwb Natur (Nature) –               Bl. 3 & 4 

Yoga -                                        Bl. 2 

26.04.18 

Dydd 

Iau 

Gwersi Ymarfer corff i ddosbarth Mr 

King a Mrs Walters (Bl. 1 a 2) 

Rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer 

corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd 

rhan yng ngwersi addysg gorfforol. 

 26.04.18 

Thursday 

PE lessons for Mrs King & Mrs Walters’ 

class (Year 1 & 2) 

All pupils must bring PE kit and suitable 

footwear on the days that they have PE 

lessons.  

26.04.18 

Dydd 

Iau 

Clybiau ar ôl ysgol  

Clwb  Pêlrwyd (Netball) gorffen am 4yp    

Bl.4, 5 & 6  

Clwb Coginio (Cooking Club) –   Bl. 1 

gorffen am 4.30yp 

Rupert, Libby, Lola D, Izzy, Caitlyn, Lola S, 

Scarlett, Charlie 

 26.04.18 

Thursday 

Clybiau ar ôl ysgol  

Clwb  Pêlrwyd (Netball) finishes at 4yp    

Bl.4, 5 & 6  

Clwb Coginio (Cooking Club) –   Bl. 1 

finishes at 4.30pm 

Rupert, Libby, Lola D, Izzy, Caitlyn, Lola S, 

Scarlett, Charlie 

27.04.18 

Dydd 

Gwener 

Taith i Gastell Henllys 

Fel rhan o’u thema dysgu tymor hwn, mi 

fydd disgyblion bl. 3 – 6 yn ymweld â 

Chastell Henllys.  Mae llythyr wedi dod 

allan eisoes gyda’r holl fanylion. 

 27.04.18 

Friday 
Castell Henllys trip 

As part of their learning theme this term, 

pupils in yrs. 3 - 6 will be visiting Castell 

Henllys. A letter has already gone out with 

all the details. 

27.04.18 

Dydd 

Gwener 

Gwersi nofio i ddosbarth Mrs Walters 

(Cregyn). 

Rhaid cofio gwisg nofio, tywel, het a gogls. 

 27.04.18 

Friday 
Swimming lessons for Mrs Walters’ class 

(Cregyn). 

Remember to bring your swimming costume, 

towel, swimming hat and goggles. 

Poteli Dŵr – Gofynnwn yn garedig i chi wneud yn siwr bod eich plentyn yn dod â photel ddŵr i’r ysgol bob 

dydd. 
 

Gwisg ysgol – Gofynnwn yn garedig i rieni labelu dillad ysgol eu plentyn.  Mae gennym ddillad yn yr ysgol 

sydd heb enwau.  Gofynnaf hefyd, i chi edrych adref ar ddillad ysgol sydd gennych gan fod sawl rhiant 

wedi bod i’r ysgol yn chwilio am wisg ysgol a oedd gydag enw arno ond sydd wedi mynd ar goll.  
 

Eli haul – Sicrhewch fod pob disgybl yn gwisgo eli haul i'r ysgol, dod â photel sbâr yn eu bag er mwyn rhoi 

rhagor ymlaen yn ystod y dydd a dod â het yn ystod tymor yr haf. 
 



 

 

Gwybodaeth – Information 
Presenoldeb wythnos yn gorffen: 20.04.18 – 97.02% (Targed yr Ysgol: 95.1%) 

Attendance week ending: 20.04.18 – 97.02% (School’s attendance target: 95.1%) 

 

 

 

 

 

 

Newyddion Ardderchog – rydym uwchben targed yr ysgol yr wythnos hon ac yn 

ysgol werdd!  

Diolch 

 

Gwybodaeth ynglŷn â dyddiadau gwyliau a diwrnodau HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion) 

Gwyl y Banc (ysgol ar gau)   7.5.2018 

Hanner Tymor Mai    28.5.18 – 1.6.2018 

Gwyliau Haf     23.7.18 – 31.8.2018 

HMS (ysgol ar gau i ddisgyblion)  3.9.2018 

GWERSI ADDYSG GORFFOROL  

Noder os gwelwch yn dda, rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer corff ac esgidiau priodol er mwyn 

cymryd rhan yng ngwersi addysg gorfforol.  

 

Dosbarth Mr Thomas (Cychod) + Mrs Hughes’ (Harbwr) Class  –              Dydd Llun / Monday 

*Dosbarth Meithrin (Miss Jones) / *Nursery Class (Miss Jones) -          Dydd Mawrth / Tuesday 

*Nid oes angen iddynt wisgo cit ymarfer corff ffurfiol / These pupils do not need to wear formal PE kit 

 

Dosbarth Mrs King (Ynys Byr) + Mrs Walters (Cregyn) Class  -                Dydd Iau / Thursday 

Dosbarth Mrs Phillips (Serennau Môr) Class -                                          Dydd Gwener / Friday 

 

INCLEMENT WEATHER 

I would like to remind all parents of the procedures for inclement weather and school closure.  

Updates relating to school closures or other alerts can be found on the following pages:-  

The Council’s website at:- www.pembrokeshire.gov.uk/alerts 

You can register for alerts by creating your own account by using the following web 

address:  https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk/ 

The Council’s Twitter and Facebook pages will also be updated with alerts:-  

www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil  

www.twitter.com/Pembrokeshire 
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Dyddiadau o flaen llaw  Future dates 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 
Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

30.4.18 Cystadleuaeth Tag Rygbi’r Urdd i 

ferched.  Manylion wedi’u rhoi eisoes gan 

Mr Thomas. 

 30.4.18 Urdd Tag Rugby competition for girls.  

Details have been circulated by Mr Thomas. 

2-9 

.5.2018 

Profion Cenedlaethol Cymru ar gyfer 

llythrennedd a rhifedd Bl. 2-6 

 2-9 

.5.2018 

National Numeracy and literacy tests for 

pupils in yrs. 2-6 

18.5.18 Ffotos dosbarthiadau a disgyblion bl.6  18.5.18 Class photos and yr.6 leavers 

23.5.18 Athletau Sirol.  Bydd manylion yn dod 

wrth Mr Thomas. 

 23.5.18 County Athletics.  Further details will be 

sent from Mr Thomas. 

25.5.18 Diwrnod pontio ar gyfer disgyblion Bl. 6 

bydd yn mynychu Ysgol Caer Elen (ysgol 

newydd Hwlffordd) ym mis Medi. 

 25.5.18 Transition day for yr. 6 pupils attending 

Ysgol Caer Elen in September (new Welsh 

medium secondary in Haverfordwest). 

20.6.18 Dyddiad 1 (os fydd y tywydd yn caniatau) 

ar gyfer mabolgampau’r ysgol. 

 20.6.18 1st date (if weather permits) Whole school 

sports day. 

21.6.18 Diwrnod pontio ar gyfer disgyblion Bl. 6 

bydd yn mynychu Ysgol Caer Elen (ysgol 

newydd Hwlffordd) ym mis Medi. 

 21.6.18 Transition day for yr. 6 pupils attending 

Ysgol Caer Elen in September (new Welsh 

medium secondary in Haverfordwest). 

27.6.18 Dyddiad 2 (os nad oedd y tywydd yn 

caniatau dyddiad 1) ar gyfer 

mabolgampau’r ysgol. 

  2nd date (if the weather was not favourable 

on the 1st date) Whole school sports day. 

28.6.18 Proms Ysgolion Cynradd a Chôr blwyddyn 

6 yn ysgol Syr Thomas Picton, 

Hwlffordd. 

 28.6.18 Primary Schools Prom and year 6 choir at 

Sir Thomas Picton school, Haverfordwest. 

29.6.18 Gwŷl pêldroed masnach deg.  Bydd 

manylion yn dod wrth Mr Thomas. 

 29.6.18 Fair trade football festival.  Further 

details will be sent from Mr Thomas. 

5.7.18 Cyngerdd cerddorfa’r ysgol am 9.15yb yn 

neuadd yr ysgol. 

 5.7.18 School orchestra concert at 9.15am in the 

school hall. 

6.7.18 Diwrnod pontio ysgolion uwchradd i 

ddisgyblion bl. 6 

 6.7.18 Yr. 6 transition day for all secondary 

schools. 

9-11/    

07.18 

Gwibdaith bl. 5 a 6 i ganlofan yr Urdd 

Caerdydd.  Bydd manylion yn dod wrth 

Mr Thomas. 

 9-11/    

07.18 

Yr. 5 & 6 residential trip to the Urdd 

Centre in Cardiff.  Further details will be 

sent from Mr Thomas. 

17.7.18 Picnic ar y traeth i ddisgyblion llawn 

amser yr ysgol (tywydd yn caniatau) 

 17.7.18 Beach picnic for all full-time pupils 

(weather permitting) 

18.7.18 Gwasanaeth ffarwelio bl.6 am 2yp gyda 

the prynhawn yn dilyn y gwasanaeth i 

rieni blwyddyn 6. 

 18.7.18 Year 6 leavers assembly at 2pm with 

afternoon tea for year 6 parents to follow. 

19.7.18 Diwrnd hwyl blwyddyn 6.  19.7.18 Year 6 fun day. 

 

 


