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27.4.18 

Annwyl rieni 

 

Sêr yr Wythnos 

Llongyfarchiadau i Ethan, Carys, Bradley, Lulu, Noa and Ruby am fod yn sêr yr wythnos hon! 

 

Llwyddiant yn yr Eisteddfod 

Llongyfarchiadau mawr i Seren, blwyddyn 5 a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth coginio CogUrdd yn Ysgol y Preseli ar 

ddydd Llun, Ebrill 23ain! Roedd hi'n cystadlu yn erbyn 8 ysgol arall o glwstwr Preseli. Fel rhan o'r gystadleuaeth roedd 

yn rhaid iddi baratoi a choginio spaghetti bolognaise a salad Asiaidd, i gyd mewn awr a hanner! Cyflawniad a phrofiad 

gwych - da iawn! 

 

Eisteddfod Celf a Chrefft Sirol 

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol: Owen, blwyddyn 2 yn ail ar gyfer ei ffotograffiaeth lliw, Raph, blwyddyn 3 yn 

ail ar gyfer ei ffotograffiaeth lliw, Ryan, blwyddyn 1 yn 3ydd ar gyfer ei gyfres o brintiau ffotograffiaeth lliw, Mabli, 

dosbarth Derbyn cyntaf ar gyfer ei phyped, Osian, blwyddyn 4 yn ail ar gyfer ei bypedau ac Isaac, blwyddyn 4 yn 3ydd 

ar gyfer ei byped, Evelyn, blwyddyn 3 yn gyntaf am ei gemwaith a Carys, blwyddyn 4 yn drydydd am ei gemwaith. Da iawn 

i bawb a gymerodd ran a diolch am eich ymdrechion. Bydd pyped Mabli a gemwaith Evelyn yn mynd ymlaen at Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd a bydd y darnau yn cynrychioli Sir Benfro. Pob lwc! 

 

Aelod newydd i’r Corff Llywodraethol 

Hoffem groesawu Mr Chris Allen fel rhiant llywodraethwr newydd i gorff llywodraethol Ysgol Hafan y Môr. Mae e’n 

ymuno gyda Mrs Emma Harry a Mrs Emma James fel rhiant llywodraethwyr. 

 

Maes Parcio Staff 

I ochr chwith yr ysgol mae maes parcio bach. Mae'r maes parcio hwn wedi'i neilltuo ar gyfer parcio staff, ond rydw i, 

yn y gorffennol, wedi caniatáu i rieni gyda babanod neu blant ifanc ei ddefnyddio yn ystod sesiynau Cylch ti a fi a Chlwb 

cwtsh. Ar ddydd Mercher, Ebrill 25ain, cynhaliodd adran draffig Cyngor Sir Penfro archwiliad iechyd a diogelwch. 

Dywedwyd wrthyf fod llawer o rieni'n defnyddio'r maes parcio staff wrth gasglu eu plant o'r ysgol. Roedd hyn yn peri 

risgiau sylweddol i gerddwyr sy'n croesi'r ffordd ac yn defnyddio'r palmant ar flaen yr ysgol gan fod y gwelededd i 

ymadael â maes parcio'r staff yn wael. Mae rhai aelodau o'r staff hefyd wedi mynegi pryderon eu bod yn ei chael hi'n 

anodd dod o hyd i le parcio yn y boreau gan fod y maes parcio yn llawn. Felly, gofynnaf yn garedig i chi barcio naill ai tu 

flaen yr ysgol neu yn y maes parcio cylchredol yn Ysgol EC Dinbych-y-Pysgod, sydd yna i wasanaethu’r ddwy ysgol. Byddwn 

yn cau gatiau'r maes parcio’r staff yn ystod cyfnodau prysur ac ni fyddant yn ail-agor nes bod y cyfnod prusuraf wedi’i 

basio. Cadwch hyn mewn cof os ydych chi'n defnyddio maes parcio'r staff. 

 

Derbyniadau Meithrin 2019 

Hoffwn atgoffa holl rieni taw dydd Llun, Ebrill 30ain 2018, yw'r dyddiad cau ar gyfer rownd gyntaf y dyraniadau ar 

gyfer lleoedd Meithrin 2019. 

Os oes brodyr neu chwiorydd yn mynychu Ysgol Hafan y Môr, neu os oes gennych ffrindiau â phlant iau, dylent ystyried 

gwneud cais cyn gynted ā phosib. Bydd unrhyw geisiadau yn y dyfodol i Gyngor Sir Penfro yn cael eu cadw ar ffeil tan y 

dyddiad cau priodol. 

 

Dilynwch y linc er mwyn gwneud cais: www.sir-benfro.gov.uk/ar-lein-mynediad-i-ysgolion 
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Llau pen 

Mae rhai rhieni wedi bod yn mynegi pryder ynglŷn â phresenoldeb llau pen yng ngwallt eu plant. Mae hyn yn broblem sy’n 

codi yn aml ymhob ysgol erbyn hyn. Mae taflenni gwybodaeth o’r Awdurdod Iechyd yn y prospectws ysgol, sy’n egluro’r 

camau y dylai pob aelwyd eu cymeryd er mwyn gwella’r sefyllfa. Mae’n bwysig fod pawb yn cydweithredu ac yn archwilio 

gwallt eu plant a holl aelodau’r teulu, ac yna’n trin y gwallt dim ond os oes angen.  Yn dilyn sgwrs â gweithwyr iechyd 

proffesiynol i ofyn am gyngor pellach, mae'n argymell eich bod chi'n newid y cynnyrch rydych chi'n ei ddefnyddio i drin 

gwallt eich plentyn yn achlysurol gan y gall y llau wrthsefyll cynnyrch os ydych chi'n ei ddefnyddio'n rhy aml.  

 

Clwb Hwyl Hafan y Mor (Clwb ar ôl ysgol), Gofal cofleidiol a Cylch Meithrin Tonnau Bach 

Os oes angen i'ch plentyn / plant fynychu Clwb Hwyl, gofal cofleidiol neu Cylch Meithrin Tonnau Bach, cysylltwch â Miss 

Angharad Davies yn uniongyrchol 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.) 

 

Profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol i ddisgyblion mewn oed. 2-6, Mai 2018. 

Yn unol â chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru, bydd pob disgybl o flynyddoedd 2 - 6 yn sefyll profion llythrennedd a 

rhifedd yn ystod Mai 2018 (2 - 9 Mai 2018). 

 

Bydd y disgyblion yn eistedd y profion canlynol: - 

 

Prawf Darllen 

Cymraeg 

Darllen  

Saesneg 

Mathemateg 

Gweithdrefnol 

Mathemateg 

Gweithdrefnol 

Mathemateg  

Rhesymu 

Mathemateg  

Rhesymu 

Blwyddyn Bl. 2 – 6 Bl. 3 - 6 Bl. 2 Bl. 3 - 6 Bl. 2 Bl. 3 - 6 

Dyddiad 2.5.18 3.5.18 3.5.18 4.5.18 4.5.18 8.5.18 

 

Roeddwn eisiau rhannu amserlen yr ysgol gyda chi, fel rhieni, fel eich bod yn ymwybodol pryd y bydd eich plentyn / plant 

yn cymryd prawf, fodd bynnag, nid wyf am i hyn achosi mwy o bwysau ar y plant. Rydym wedi bod yn ymarfer yn y dosbarth 

ac rwy'n ymwybodol bod rhai disgyblion yn teimlo'r pwysau sy'n dod â phrofion, yn anffodus. 

 

Rydym wedi rhoi sicrwydd i'r plant mai'r hyn yr ydym am iddynt ei wneud yw eu gorau, ac ni waeth beth yw'r canlyniadau 

yr ydym yn falch ohonyn nhw. Dim ond cipolwg bach o gynnydd plentyn yw profion, nid yw'n dweud y stori gyfan ac ni fydd 

byth yn rhoi darlun cyflawn o gynnydd a gallu plentyn. 

 

Rhaid inni gofio i ddathlu pob llwyddiant, ar draws pob agwedd o fywyd ysgol. Felly, beth bynnag yw canlyniad y profion 

hyn - rydym i gyd yn falch o bob plentyn unigol ac rwy'n falch iawn fy mod yn bennaeth ar Ysgol Hafan y Môr. 

 

Diolch i chi am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth 

 

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 

 



 

Wythnos yn cychwyn: 30.04.18  Week commencing: 30.04.18 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

30.04.18 

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. 

 30.04.18 

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.  

30.04.18 

Dydd 

Llun 

Cystadleuaeth Tag Rygbi’r Urdd i 

ferched.  Manylion wedi’u rhoi eisoes gan 

Mr Thomas. 

 30.04.18 

Monday 

Urdd Tag Rugby competition for girls.  

Details have been circulated by Mr 

Thomas. 

02.05.18 

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 

Clwb Coginio (Cooking Club) –   Bl. 1 

gorffen am 4.30yp *wythnos hon yn unig 

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

S, Scarlett, Charlie 

 02.05.18 

Wednesda

y 

After school clubs (3.05 – 4.15yp) 

Clwb  Chwaraeon (Sports) –       Yr. 5 & 6     

Clwb Natur (Nature) –               Yr. 3 & 4 

Yoga -                                        Yr. 2 

Clwb Coginio (Cooking Club) –   Yr. 1 

finishes at 4.30pm *only for this week 

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

Scarlett, Charlie 

03.05.18 

Dydd 

Iau 

Gwersi Ymarfer corff i ddosbarth Mrs 

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. 

 30.05.18 

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.  

03.05.18 

Dydd 

Iau 

Clybiau ar ôl ysgol  

Clwb  Pêlrwyd (Netball) gorffen am 4yp    

Bl.4, 5 & 6  

 

 03.05.18 

Thursday 

Clybiau ar ôl ysgol  

Clwb  Pêlrwyd (Netball) finishes at 4yp    

Yr.4, 5 & 6  

 

27.04.18 

Dydd 

Gwener 

Gwersi Ymarfer corff i ddosbarth Mrs 

Phillips (Derbyn) 

Rhaid i bob plentyn ddod â chit ymarfer 

corff ac esgidiau priodol er mwyn cymryd 

rhan yng ngwersi addysg gorfforol. 

 27.04.18 

Friday 

PE lessons for Mrs Phillips’ class 

(Reception) 

All pupils must bring PE kit and suitable 

footwear on the days that they have PE 

lessons. 

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: 27.04.18 – 96.60% (Targed yr Ysgol: 95.1%) 

Attendance week ending: 27.04.18 – 96.60% (School’s attendance target: 95.1%) 

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

ysgol werdd unwaith eto!  

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 

http://www.pembrokeshire.gov.uk/alerts
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyaccount.pembrokeshire.gov.uk%2F&h=ATOA0nj__GDC_gTGmfRdxrKtpqUNcz3miF3HCnB3bxcywQNRZWzV9RywqcjBzUGQo163aamhIB1-jn3egpfxQG9s49YxB7s5lI-USrpwwPU_O_EaDELcb4-hjG6ATq1pVHdjh6wXJo7ZYDZLQfWgboZXK-T2BziHVZNMSsCYLyX31GeZjRqLhk5eXSvoBe8XwXnX8xpLoPvZWYIVAtkAcpjLe8r8-oxVvt4Phgq0XDumzXNBYweRodbxhFVIAwouTTdC05VUgAV8srov05Su5tB-iVKDya6cA0NtqQ8
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Dyddiadau o flaen llaw  Future dates 

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

11.5.18 Mrs Davies yn ymweld â disgyblion bl.6 

sy’n tosgwlyddo i Ysgol y Preseli ym mis 

Medi. 

 11.5.18 Mrs Davies will be visiting the school to talk 

to yr.6 pupils who will be transferring to 

Ysgol y Preseli in September. 

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. 

3.7.18 *Dyddiad ac amser newydd 

Cyngerdd cerddorfa’r ysgol am 9.30yb 

yn neuadd yr ysgol. 

 3.7.18 *New date and time 

School orchestra concert at 9.30am 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. 

 

 


