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Annwyl rieni a gofalwyr
Hoffwn groesawu pob plentyn a theulu yn ôl i'r ysgol yn dilyn gwyliau'r Pasg hefyd, croeso cynnes i Ffion,
Harleigh, Mabel, Max Bonser, Penelope, Tirzah, Beatrice a'u teuluoedd sydd wedi dechrau yn Ysgol Hafan y
Môr.
Rwy'n ddiolchgar i bob teulu am eich cydweithrediad a'ch amynedd parhaus wrth gadw at ganllawiau Covid19
sy'n cynnwys;
• ymbellhau cymdeithasol
• gwisgo gorchudd wyneb bob amser (oni bai eich bod wedi'i eithrio)
• sefyll ar y smotiau glas wrth ollwng a chasglu
• dilyn y system un ffordd o amgylch y safle
Sicrhewch eich bod yn parhau i ddilyn y canllawiau a'r rheoliadau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, mae hyn
yn golygu mai dim ond hyd at 6 o bobl o 2 aelwyd sydd hawl i gyfarfod yn yr awyr agored, ni ddylid trefnu
na chynnal unrhyw bartïon dan do, dyddiadau chwarae na chysgu dros nos yn nhŷ person arall sydd tu allan
i’ch swigod. Mae mor bwysig ein bod yn gweithio gyda'n gilydd i gadw pawb mor ddiogel â phosibl. Rydym yn
ymdrechu’n galed i gadw pawb mor ddiogel â phosibl pan fyddant yn yr ysgol ond hefyd mae angen eich
cefnogaeth a'ch cydweithrediad i barhau i wneud hyn pan fydd y plant yn gadael safle'r ysgol.
Seren yr Wythnos
Llongyfarchiadau i Jac L, Ffion, Harleigh, Mabel, Max Bonser, Penelope, Tirzah, Beatrice, Euan, Millie A,
Geoffrey, Florence, Caitlyn ac Emelia am fod yn sêr yr wythnos hon – 16.04.2021!
SpellBlast & NumberBlast
Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol:
SpellBlast

J2NumberBlast
Pencampwyr

Bl. 2 – Iolo

Olivia

Bl. 3 - Elsie

Cerys

Bl. 4 – Scarlett

Nwla-Belle

Bl. 5 & 6 – Alanna

Dewi

Clwb Brecwast a Chlwb Hwyl (clwb ar ol ysgol)
Er mwyn parhau i ymarfer ymbellhau cymdeithasol effeithiol a lleihau'r risg o groeshalogi gymaint â phosibl,
gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio darpariaethau'r clwb Brecwast a/neu Glwb Hwyl (Clwb ar ôl Ysgol) os
ydych yn weithiwr hanfodol neu os nad oes gennych ofal plant arall arall i'ch plentyn yn unig. Nid oes
angen archebu lle, fodd bynnag, rhaid i chi ffonio'r ysgol i ofyn a oes lle i'ch plentyn fynychu os nad

ydych yn cael eich ystyried yn weithiwr critigol neu os nad ydych wedi defnyddio'r ddarpariaeth yn ystod
yr hanner tymor diwethaf yn rheolaidd. Os yw'r ddarpariaeth yn llawn, efallai na fydd gan Miss Davies
ddewis ond troi eich plentyn i ffwrdd os nad ydych wedi cysylltu â'r ysgol cyn bod angen y ddarpariaeth
(o leiaf 2 ddiwrnod o rybudd oni bai bod sefyllfa frys yn codi).
*Nodwch os gwelwch yn dda: os ydych yn weithiwr critigol neu wedi archebu lle ac wedi'ch derbyn, yn
ystod yr hanner tymor diwethaf i ddefnyddio'r ddarpariaeth yn rheolaidd, hanner tymor diwethaf
Chwefror – Mawrth 2021 NID OES angen i chi gysylltu â'r ysgol cyn defnyddio'r darpariaethau.
Ymweliadau cerdded lleol
Anfonwyd e-bost at bob rhiant ddechrau'r wythnos hon (12.4.2021) yn gofyn os nad oeddech yn fodlon
caniatau eich plentyn/ plant gymryd rhan mewn ymweliadau cerdded lleol i hysbysu'r ysgol yn ysgrifenedig
erbyn dydd Gwener, 16.4.2021. Os nad ydych yn caniatau i'ch plentyn fynychu a’ch bod wedi hysbysu’r
ysgol yn ysgrifenedig, bydd eich plentyn yn aros yn yr ysgol gydag aelod o staff ac yn cwblhau tasg ddysgu.
Bydd pob ymweliad cerdded lleol yn Ninbych-y-Pysgod a'r cyffiniau. Ni fyddwn yn defnyddio unrhyw gludiant
i fynd â phlant i leoliadau a bydd y plant bob amser yn aros yn eu swigod dosbarth. Bydd asesiad risg
cyffredinol yn cael ei gynnal cyn yr ymweliad, bydd cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau Covid19 eraill
hefyd yn cael eu dilyn drwy gydol pob ymweliad.
Trefniadau newydd i ddysgwyr cyfnod sylfaen (Meithrin, derbyn, Bl.1 a 2)
Gwersi Addysg Gorfforol –
Bydd pob disgybl yn cael sesiynau Addysg Gorfforol ar ddydd Llun (gan ddechrau 19.4.2021). Sicrhewch
fod eich plentyn yn gwisgo'r cit Addysg Gorfforol a'r esgidiau priodol i'r ysgol am y diwrnod.
Mercher Mwdlyd
Gan nad yw disgyblion yn gallu newid yn yr ysgol ar hyn o bryd, sicrhewch eu bod yn gwisgo dillad awyr agored
addas i'r Ysgol pob dydd Mercher. Bydd y plant yn mynd allan beth bynnag fo'r tywydd. Gofynnwn yn
garedig hefyd i'r plant ddod âg esgidiau glaw i'r ysgol a’u gadael yn yr ysgol drwy gydol tymor yr haf. Os oes
gennych esgidiau glaw sbâr y gallech eu rhoi i'r Ysgol, fyddai hynny’n wych – byddwn yn hapus i dderbyn pob
maint!
Trefniadau newydd i ddysgwyr cyfnod allweddol 2 (Bl.3 - 6)
Gwersi Addysg Gorfforol –
Bydd disgyblion Bl. 3 a 4 (Harbwr a Cestyll Tywod) yn cael sesiynau Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth.
Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo'r cit Addysg Gorfforol a'r esgidiau priodol i'r ysgol am y diwrnod.
Bydd disgyblion Bl. 5 a 6 (Cychod) yn cael sesiynau Addysg Gorfforol ar ddydd Iau. Sicrhewch fod eich
plentyn yn gwisgo'r cit Addysg Gorfforol a'r esgidiau priodol i'r ysgol am y diwrnod.
Dysgu Awyr Agored Gwener
Bydd pob disgybl yng nghyfnod allweddol 2 yn cael o leiaf un sesiwn o ddysgu yn yr awyr agored y dydd yn
dilyn gwyliau'r Pasg. Fodd bynnag, bydd dydd Gwener yn ddiwrnod dysgu dynodedig yn yr awyr agored a bydd

disgyblion yn yr awyr agored beth bynnag fo'r tywydd! Gan nad yw disgyblion yn gallu newid yn yr ysgol ar
hyn o bryd, sicrhewch eu bod yn gwisgo dillad awyr agored addas i'r Ysgol pob dydd Gwener. Gofynnwn yn
garedig hefyd i'r plant ddod âg esgidiau glaw i'r ysgol a’u gadael yn yr ysgol drwy gydol tymor yr haf. Os oes
gennych esgidiau glaw sbâr y gallech eu rhoi i'r Ysgol, fyddai hynny’n wych – byddwn yn hapus i dderbyn pob
maint!
Profion clyw
Bydd profion clyw ar gyfer holl ddisgyblion dosbarth Derbyn a bl.1 yn cael eu cynnal ddydd Iau, Ebrill 22ain.
Os nad ydych wedi dychwelyd ffurflen ganiatâd eich plentyn, gwnewch hynny erbyn dydd Llun, Ebrill 19eg.
Bocs bwyd iach ac ALERGEDDAU CNAU!
Rydym yn annog rhieni i gynnwys bwydydd iach ym mecyn bwyd eu plentyn. Byddwch yn ymwybodol bod
gennym blant yn yr ysgol sydd ag alergedd cnau felly gofynnwn yn garedig i'r bwydydd sydd wedi'u cynnwys
ym mecyn bwyd eich plentyn neu fel byrbryd iach. PEIDIWCH Â CHYNNWYS NUTS.
System apwyntiadau
Er ein bod yn ymfalchïo yn ein polisi drws agored, oherwydd y pryderon presennol ynghylch trawsheintio a
lleihau'r risg i bawb, gofynnwn yn garedig i riant/gofalwr sydd angen siarad ag aelod o staff i ffonio’r
ysgol; 01834 843248 neu e-bostio’r ysgol; admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk i wneud
apwyntiad ar gyfer cyfarfod ffôn/sgwrs ar amser sy'n gyfleus i'r ddwy ochr. Yn anffodus, ni ellir cynnal
unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb.
Cofiwch y gofynnir i rieni siarad â'r athro dosbarth yn y lle cyntaf, os bydd pryderon yn parhau gallwch ofyn
am gael siarad â Mrs King, Pennaeth Cynorthwyol a Dirprwy Swyddog Diogelu. Os oes gennych bryderon o
hyd yn dilyn trafodaethau gyda'r athro dosbarth a Mrs King, gwnewch apwyntiad i siarad â Mrs Griffiths,
Pennaeth.
Absenoldeb
Rhaid i'r holl absenoldebau gael eu cofnodi ar ParentMail (Absence) erbyn 9yb. Os nad yw plentyn yn yr
ysgol ac nid ydym yn gwybod ble mae ef / hi, mae'n risg diogelu. Heb reswm dros absenoldeb, fe'i cofnodir
fel un anawdurdodedig ac mae’n rhaid i ni drosglwyddo’r wybodaeth at dîm diogelu Sir Benfro.
Nosweithiau Rhithiol i rieni
Oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid19 ac er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch pob unigolyn byddwn yn cynnal
nosweithiau rhieni rhithiol. Bydd y rhain yn digwydd cyn gwyliau hanner tymor yr haf. Bydd adroddiadau
academaidd diwedd blwyddyn yn cael eu rhannu gyda'r holl rieni yn hanner tymor olaf yr haf fel arfer.
Cofion gorau a diolch i chi gyd am eich cydweithrediad parhaus
Mrs Griffiths
Pennaeth

Wythnos yn cychwyn: 19.4.2021
Bwletin Newyddion a Digwyddiadau
Dyddiad

Digwyddiad

19.4.21
Dydd
Llun

Gwersi Ymarfer corff i Meithrin, Derbyn
Bl.1 a 2

20.4.21
Dydd
Mawrth

Gwersi Ymarfer corff i Bl.3 a 4

21.4.21
Dydd
Mercher

Week commencing: 19.4.2021
Events and News Bulletin
Date

Event

19.4.21
Monday

PE lessons for all pupils in Nursery,
Reception Yrs. 1 & 2
All pupils in Reception, yrs.1 & 2 must wear
PE kit and suitable footwear on the day that
they have PE lessons.

20.4.21
Tuesday

PE lessons for all pupils in Yrs. 3 & 4
All pupils in must wear PE kit and suitable
footwear on the days that they have PE
lessons.

Mercher Mwdlyd –Cofiwch ddillad allanol i’ch
plentyn heddiw os ydynt yn nosbarth Pysgod
Chwim, Sêr y Môr, Cregyn neu Ynys Bŷr

21.4.21
Wednesday

22.4.21
Dydd
Iau

Gwersi Ymarfer corff i fl. 5 a 6

22.4.21
Thursday

Muddy Wednesday – Please remember that
your child must wear outdoor clothes today
if he/she is in Pysgod Chwim, Sêr y Môr,
Cregyn or Ynys Bŷr class
PE lessons for Years 5 & 6
All pupils must wear PE kit and suitable
footwear on the days that they have PE
lessons.

22.4.21
Dydd
Iau

Profion clyw i ddisgyblion Derbyn a bl.1

22.4.21
Thursday

Hearing tests – Reception & yr.1 pupils

23.4.21
Dydd
Gwener

Dysgu Allanol Gwener –Cofiwch ddillad
allanol i’ch plentyn heddiw os ydynt yn
nosbarth
Harbwr, Cestyll Tywod neu
Cychod

23.4.21
Friday

Outdoor Learning Friday Please remember
that your child must wear outdoor clothes
today if he/she is in dosbarth Harbwr,
Cestyll Tywod or Cychod

Rhaid i bob plentyn (dosbarth Derbyn, Bl. 1 +
2) wisgo cit ymarfer corff ac esgidiau priodol
er mwyn cymryd rhan yng ngwersi addysg
gorfforol.
Rhaid i bob plentyn wisgo cit ymarfer corff
ac esgidiau priodol er mwyn cymryd rhan yng
ngwersi addysg gorfforol.

Rhaid i bob plentyn wisgo cit ymarfer corff
ac esgidiau priodol er mwyn cymryd rhan yng
ngwersi addysg gorfforol.

Gwybodaeth – Information
Gwybodaeth am ddyddiadau gwyliau a diwrnodau HMS (diwrnodau cau'r ysgol)
Sylwch fod y rhain wedi'u diweddaru a'u bod ar galendr gwefan yr ysgol
http://ysgolhafanymor.cymru/home/calendar/
HMS (ysgol ar gau i blant)

28.05.2021

Hanner tymor

31.05 – 04.06.2021

HMS (ysgol ar gau i blant)

19 & 20.07.2021

Newidiadau i’r drefn boreol a chasglu yn y prynhawn
Hoffwn atgoffa'r holl rieni a gofalwyr hefyd fod yn rhaid iddynt gadw at y system un ffordd, dilyn y
saethau gwyn a pheidio â cherdded ar draws iard chwarae'r iard gefn. Os yw rhieni/gofalwyr wedi
casglu plant iau, cadwch nhw gyda chi wrth i chi aros yn y fan a'r lle i gasglu brawd neu chwaer hŷn.
Gofynnaf yn garedig i rieni / gofalwyr gasglu eu plentyn/plant a gadael tir yr ysgol ar unwaith.

Yn dilyn y rheoliadau newydd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro, gofynnir yn garedig i bob
rhiant / gofalwr wisgo gorchudd gwyneb wrth ddod â'u plentyn i'r ysgol a'u casglu. Mae hyn er mwyn
sicrhau diogelwch parhaus pawb ac mae'n ceisio lleihau'r broses o drosglwyddo'r feirws yn y gymuned.
Poteli dwr a byrbrydau iachus
Hoffwn atgoffa rhieni / gofalwyr i sicrhau bod eu plentyn yn dod â photel ddŵr a byrbryd iach i'r ysgol
bob dydd. Gwnewch yn siŵr mai dim ond dŵr sydd yn y botel gan fod gan rai plant yn yr ysgol alergedd i
wahanol fathau o sgwash a gallai achosi adwaith alergaidd posibl i blentyn arall. A allai rhieni hefyd gofio
bod gennym ychydig o blant ag alergeddau cnau ac felly mae'n bwysig osgoi anfon cnau/cynhyrchion cnau
i'r ysgol.

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

own

account

by

using

the

following

web

The Council’s Twitter and Facebook pages will also be updated with alerts:www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil
www.twitter.com/Pembrokeshire
Gwyliau / Absenoldeb
Hoffwn atgoffa pob rhiant am y pwysigrwydd o adrodd absenoldeb eich plentyn. Os yw eich plentyn/plant
yn absennol oherwydd salwch, mae’n rhaid rhoi gwybod amdano drwy ddanfon nodyn Absenoldeb yn
ParentMail cyn 9yb ar ddiwrnod yr absenoldeb. Os ydych yn bwriadu cymryd gwyliau neu ofyn am
absenoldeb oherwydd rheswm arall heblaw salwch, rhaid i chi lenwi'r ffurflen electronig (dolen isod) o
leiaf 10 diwrnod cyn yr absenoldeb arfaethedig.
Os nad yw plentyn wedi'i gofnodi fel plentyn sy'n bresennol yn yr ysgol, erbyn 9.25am yna bydd eich
plentyn yn cael ei nodi fel N – dim rheswm dros absenoldeb. Mae hyn yn unol â pholisi presenoldeb a
gweithdrefnau diogelu'r ysgol. Mae’r Swyddogion Lles Addysg Cyngor Sir Penfro yn dechrau craffu ar
gofrestrau 20 munud ar ôl cau'r gofrestr a bydd yn cysylltu â'r ysgol a Thîm Diogelu’r Awdurdod Lleol
gan fod eich plenty wedi’i nodi fel, plentyn "coll" ac mae hyn yn cael eu hystyried yn fater diogelu.
Dolen gyswllt i’r ffurflen “Gwyliau / Cais am Absenoldeb":

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3nxpioDQn1Iucxiu98NkxFU
REswUDhZQVk2WkdVS0o3QkZNRkRHRjVJQi4u

