
Trefniadau ail agor Ysgol Hafan y Mor 

Mae’r fideos isod yn dangos i chi yr hyn sydd mewn lle er mwyn cadw pawb yn ddiogel.  Mae’n 

bwysig iawn i wylio’r fideos fel teulu ac i drafod y cynnwys gyda’ch plentyn / plant.  Gwnewch 

yn siwr eich bod hefyd, yn darllen y daflen FAQ (fersiwn 2) sydd wedi’i diweddaru gyda’r holl 

wybodaeth sydd angen arnoch. 

Mae gwybodaeth bwysig ym mhob fideo, gofynnwn i chi wylio pob fideo hyd yn oed os nad 

yw eich plentyn yn y dosbarth y mae'r fideo yn cyfeirio ato. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ar ôl darllen y daflen FAQ a gwylio’r fideos a wnewch chi 

ebostio eich cwestiwn / cwestiynau i gyfeiriad ebost yr ysgol: 

admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk 

 

Fideo 1 – Sut i gyrraedd Clwb brecwast a dosbarthiadau Derbyn (Ser y Môr) a Cylch Meithrin 

Tonnau Bach - sydd nawr yn hen ddosbarth bl.1 Mrs Lewis (Walters) 

Disgrifiad: Mae rhan gyntaf y fideo yn dangos pa lwybr i'w ddilyn ar gyfer clwb brecwast.  Mae clwb 

brecwast yn y neuadd.  

Mae ail ran y fideo yn mynd heibio y smotiau glas y bydd angen i blant y dosbarth derbyn sefyll ac aros 

arnynt.  Yna mae’r fideo’n dangos lle bydd plant y Cylch Meithrin a phlant cyn oed ysgol yn sefyll ar y 

smotiau tu fas hen ddosbarth bl.1, os yw eu rhiant yn weithiwr allweddol. 

https://youtu.be/VKfIF9kD9kk 
 
Fideo 2 – Sut i gyrraedd dosbarth bl. 2 (Ynys Byr)  
 
https://youtu.be/GMcqo4RccF8 
 
Fideo 3 – Sut i gyrraedd dosbarthiadau bl. 3, 4, 5, 6 ac 1 a sut i adael y safle trwy ddilyn y 
saethau un ffordd. 
 
https://youtu.be/wr0-76EWZK4 
 
Fideo 4 – Trefniadau Clwb Brecwast 
 
https://youtu.be/ZmWd_NkkZYU 
 
Fideo 5 – Trefniadau o fewn y dderbynfa 
 
https://youtu.be/qxMeP8YALHw 
 
Video 6 – Gair wrth Mrs Griffiths (neges i’r plant) 
 
https://www.j2e.com/0189/VickyHart+Griffiths/IMG_1217.MOV/ 
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