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14.09.18 

Annwyl rieni 

 

Sêr yr Wythnos 

Llongyfarchiadau Eirianna, Gracie, Osian, Rupert, Mati, Tobias, Saoirse, Honey, Eliana a Lili am fod yn sêr yr wythnos – 

14.09.18! 

 

Siop Ffrwythau 

Mae gan yr ysgol siôp ffwyrthau dyddiol.  Y gost yw £1 yr wythnos ond gofynnwn yn garedig i rieni dalu bob hanner 

tymor. Os hoffech i’ch plentyn gael ffrwyth o’r siôp danfonwch yr arian cywir mewn amlen i’r ysgol, gydag enw eich 

plentyn, y cyfanswm sydd yn yr amlen a ‘Siôp Ffrwythau’ wedi’u hysgrifennu’n glir ar yr amlen. 

 

Clwb Brecwast 

Mae gan yr ysgol glwb brecwast am ddim sydd ar agor o 8.00 tan 8:25 bob bore. Oherwydd Diogelu, gofynnwn yn 

garedig i rieni adael eu plentyn / plant yng ngofal aelod o staff wrth fynedfa neuadd yr ysgol. 

 

Diwrnod ysgol 

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

amser ar ddyletswydd wrth y giât, dylid rhoi unrhyw ymholiadau neu negeseuon i'r aelod staff hwnnw. Bydd yr 

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

 

Absenoldeb 

Rhaid i'r holl absenoldebau gael eu ffonio neu eu hanfon trwy ebost at yr 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. 

 

Presenoldeb 

Ein targed presenoldeb yw 95.1%. Dylai fod gan bob plentyn ffigwr yn uwch na 95%. Wrth gwrs, ni all eich plentyn 

helpu i fod yn sâl ond gofynnwn yn garedig i chi beidio â chymryd gwyliau yn ystod y tymor neu fynd â'ch plant y tu 

allan i'r ysgol heb reswm da oherwydd bod hyn yn effeithio ar addysg eich plentyn. Bydd y pwyllgor presenoldeb a 

swyddogion presenoldeb yr Awdurdod Lleol yn monitro presenoldeb plant ysgol yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. 

 

Profwyd bod presenoldeb yn cael effaith uniongyrchol ar gyrhaeddiad a lles addysgol disgybl. Mae presenoldeb yn 

parhau i fod yn ganolbwynt i Estyn a byddwn yn cael ein barnu ar hyn pan gawn ein harolygu. 

 

Protocol cyrraedd yn hwyr 

Os yw'ch plentyn yn hwyr bydd ef / hi yn cael ei hebrwng i ddosbarth (meithrin) gan aelod o staff neu gerdded i 

ddosbarth ganddo'i hun (Derbyn - Bl. 6). Gofynnwn yn garedig i chi barchu hyn a deall ei fod yn rhan o weithdrefnau 

diogelu ein hysgolion. Os yw'ch plentyn yn hwyr ar fwy na 10 achlysur, byddwch yn derbyn llythyr yn tynnu sylw 

at hyn. 

 

Poteli Dŵr - Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â photel dwr i'r ysgol bob dydd. 
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Gwefan yr Ysgol – http://www.ysgolhafanymor.cymru/home 

Hoffwn dynnu eich sylw at ein gwefan Ysgol. Ar y wefan gallwch ddod o hyd i galendr digwyddiadau, llythyrau, 

ffurflenni, polisïau, gwybodaeth am ddosbarthiadau ysgol, pwy sy'n pwy - llywodraethwyr ysgol, staff yr ysgol a llawer 

o bethau eraill. Rydym yn ceisio diweddaru'r wefan felly byddwch yn amyneddgar wrth edrych ar rai tudalennau! Ar 

dudalen flaen y Wefan mae yna ddolen i'r bwletin wythnosol a phresenoldeb wythnosol yr ysgol. Os oes gennych unrhyw 

awgrymiadau ar sut y gallem wella'r Wefan, anfonwch e-bost at y cyfeiriad uchod gyda'ch awgrymiadau. 

 

Dysgu awyr agored 

Fel rhan o gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, bydd pob disgybl yn y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2) yn 

datblygu a dysgu sgiliau trwy sesiynau penodol allanol. 

Ar gyfer disgyblion yn nosbarthiadau Sêr y Môr, Cregyn ac Ynys Bŷr cynhelir y sesiwn hon ar brynhawn Mercher 

(Mercher Mwdlyd) ac i blant yn nosbarth Pysgod Chwim fe'i cynhelir ar fore Iau. 

Ar gyfer y sesiynau hyn, sicrhewch fod gan eich plentyn ddillad awyr agored priodol yn ei f/bag i'w newid. Os oes 

gennych chi siwt allanol, anfonwch hyn i'r ysgol.  Rhaid i holl ddisgyblion wisgo esgidiau glaw neu hen dreinars. Byddwn 

yn mynd allan ym mhob tywydd!  

Gall plant yn nosbarth Pysgod Chwim ddod i'r ysgol yn eu dillad ar ddydd Iau Mwdlyd, fodd bynnag, sicrhewch fod 

ganddynt esgidiau sbâr i wisgo tu fewn a dillad sbâr rhag ofn y bydd angen iddynt newid yn dilyn ein gweithgareddau 

antur a dysgu awyr agored! 

* Sicrhewch fod enw eich plentyn wedi'i ysgrifennu ar bob eitem o ddillad ac ar esgidiau glaw / hen dreinars. 

 

Clwb Hwyl Hafan y Mor (Clwb Ar ôl Ysgol), Sesiynau Gofal Cofleidiol a Cylch Meithrin Tonnau Bach 

Os oes angen i'ch plentyn / plant fynychu Clwb Hwyl, Sesiynau Gofal Cofleidiol neu Cylch Meithrin, cysylltwch â 

Mrs Emma Rossiter yn uniongyrchol ar 07983 326857 i archebu sesiwn. 

 

Clybiau Allgyrsiol ar ddydd Mercher ac Iau. 

Yn ystod yr hanner tymor hwn, byddwn yn cynnal y clybiau allgyrsiol canlynol. Mae'r clybiau hyn yn rhad ac am ddim.  

 

Dydd Mercher 3.05-4.15yp      Dydd Iau 3.05-4.30yp 

Blynyddoedd 3 + 4;  Clwb Crefft   Blynyddoedd 5 + 6 (grwpiau); Coginio 

Blwyddyn 2:             Clwb Chwaraeon Campau’r Ddraig  (Casglwch eich plentyn o'r ystafell goginio 

sydd â drws yn agor i faes parcio'r staff.) 

Diogelu Data 

Mae Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol Cyffredinol yr UE 2016 yn ddeddfwriaeth newydd a ddaeth i rym ar 25ain 

Mai 2018. Fe'i dyluniwyd i ddiogelu a grymuso preifatrwydd data unigolion ac yn rhoi mwy o rwymedigaethau a chosbau 

ar sefydliadau sy'n prosesu (ee cael, data, storio, rhannu a dinistrio) data personol. Cynhaliwyd archwiliad yn yr ysgol 

gan Mrs V Griffiths, sef y Swyddog Diogelu Data (SDD) a chofnododd ba ddata personol a gedwir yn yr ysgol, pwy 

rydyn ni'n ei rhannu, pa mor hir yr ydym yn ei gadw ac yn sail gyfreithiol ei brosesu. 

Crëwyd polisi a gweithdrefnau sy'n adlewyrchu newidiadau GDPR, yn enwedig mewn perthynas â thorri data 

ymchwilio ac adrodd: hysbysiadau preifatrwydd, sicrhau a rheoli caniatâd a thrafod ceisiadau gan unigolion 

ymarfer eu hawliau.   

Bydd Polisi GDPR ynghyd â rhybudd preifatrwydd cydymffurfio GDPR ar gyfer gweithlu'r ysgol, Mai 2018, ar gael cyn 

bo hir i'w darllen ar wefan yr ysgol. 

 

Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth 

 

 

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 
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Wythnos yn cychwyn: 17.09.18  Week commencing: 17.09.18 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

17.09.18 

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. 

 17.09.18 

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. 

19.09.18 

Dydd 

Mercher 

Ffotos unigol a theuluoedd (Bluestone 

photography) 

 19.09.18 

Wednesday 

Mike Field from Bluestone photography 

will be taking photos of individuals and 

siblings.  If you wish to have sibling 

photos and they do not attend Ysgol 

Hafan y Môr, you will need to queue 

outside the hall entrance from 8.20am 

onwards. 

19.09.18 

Dydd 

Mercher 

Mercher Mwdlyd –Cofiwch ddillad allanol 

i’ch plentyn heddiw os ydynt yn nosbarth  

Sêr y Môr, Cregyn neu Ynys Bŷr 

 19.09.18 

Wednesday 

Muddy Wednesday – Please remember 

that your child requires outdoor clothes 

today if he/she is in  Sêr y Môr, Cregyn 

or Ynys Bŷr class 

 

19.09.18 

Dydd 

Mercher 

Clybiau ar ôl ysgol (3.05 – 4.15yp) 

Clwb  Chwaraeon (Sports) –       Bl. 2     

Clwb Crefft  –                           Bl. 3 + 4 

 19.09.18 

Wednesday 

After school clubs (3.05 – 4.15yp) 

Clwb  Chwaraeon (Sports) –       Yr. 2     

Clwb Crefft (Craft) –                 Yr. 3 & 4 

20.09.18 

Dydd 

Iau 

Bore Iau Mwdlyd –Cofiwch ddillad allanol 

i’ch plentyn heddiw os ydynt yn nosbarth  

Pysgod Chwim (Mrs Griffiths) 

 20.09.18 

Thursday 

Muddy Thursday morning – Please 

remember that your child requires 

outdoor clothes today if he/she is in  

Pysgod Chwim class (Mrs Griffiths) 

20.09.18 

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. 

 20.09.18 

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.  

20.09.18 

Dydd 

Iau 

Clwb Coginio (Cooking Club) –   Bl . 5 a 6 

gorffen am 4.30yp  

 

 20.09.18 

Thursday 

Clwb Coginio (Cooking Club) –   Yrs. 5 & 

6 finishes at 4.30pm 

 

21.09.18 

Dydd 

Gwener 

Diwrnod ‘Jeans for Genes.  Gofynnwn yn 

garedig i ddisgyblion gwisgo ‘jeans’ i’r ysgol 

a dod â chyfraniad o £1 tuag at yr elusen 

uchod. 

 21.09.18 

Friday 

Jeans4Genes Day.  We kindly ask that all 

children wear jeans to school and bring a 

contribution of £1 towards the charity 

named above. 

21.09.18 

Dydd 

Gwener 

Gwersi Ymarfer corff i ddosbarth Mrs 

Phillips (Sêr y Môr) a dosbarth Mrs 

Griffiths (Pysgod Chwim) 

Rhaid i bob plentyn yn Sêr y Môr ddod â 

chit ymarfer corff ac esgidiau priodol er 

mwyn cymryd rhan yng ngwersi addysg 

gorfforol. 

 21.09.18 

Friday 

PE lessons for Mrs Phillips’ class (Sêr y 

Môr) & Pysgod Chwim, Mrs Griffiths’ 

class 

All pupils in Sêr y Môr must bring PE kit 

and suitable footwear on the days that 

they have PE lessons. 



21.09.18 

Dydd 

Gwener 

Gwersi nofio i ddosbarth Cychod (Mr 

Thomas) 

 21.09.18 

Friday 

Swimming lessons for Cychod class (Mr 

Thomas) 

Gwybodaeth – Information 
Presenoldeb wythnos yn gorffen: 14.09.18 – 96.62% (Targed yr Ysgol: 95.1%) 

Attendance week ending: 14.09.18 – 96.62% (School’s attendance target: 95.1%) 
 
 
 
 
 
 

Newyddion da iawn - rydyn ni'n uwch na tharged yr ysgol yr wythnos hon ac 
rydym yn cael eu hystyried yn wyrdd eto! 

Diolch. 

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

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

*Dosbarth Mrs Griffiths (Pysgod Chwim) -                                              Dydd Gwener / Friday 

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

 

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 

24.9.18 Wythnos Hyrwyddo Presenoldeb  24.9.18 Attendance Awareness Week 

25.9.18-

01.10.18 

Beicio Diogel – Bl. 5 a 6  25.9.18 – 

01.10.18 

Safe Cycling course – yrs. 5 & 6 

11.10.18 Diwrnod T Llew Jones Day – Fel rhan 

o’n Siarter Iaith byddwn yn dathlu ac 

hyrwyddo awduron a llyfrau Cymraeg.  

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion gwisgo 

dillad Coch Gwyn a Gwyrdd a chyfrannu 

£1. 

 11.10.18 T Llew Jones Day – As part of our Welsh 

Language charter we will be  

celebrating and promoting Welsh authors 

& books. We kindly ask pupils to wear Red 

White and Green clothes to school and 

contribute £1. 

22.10.18 Wythnos Eco ac Iach – manylion i’w dilyn  22.10.18 Eco & Healthy living Week – details to 

follow 

22.10.18 – 

25.10.18 

Nosweithu rhieni – manylion i’w dilyn  22.10.18 – 

25.10.18 

Parent & Teacher meetings – details to 

follow 

29.10.18 – 

2.11.18 

GWYLIAU HANNER TYMOR  29.10.18 – 

2.11.18 

HALF TERM BREAK 


