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18.06.2021 

Annwyl rieni a gofalwyr 

 

Seren yr Wythnos 

Llongyfarchiadau i Elvie (Meithrin), Ioan, Efa, Izzy, Seren, Thea E a Brooke am fod yn sêr yr wythnos hon 

– 18.6.2021! 
 

SpellBlast & NumberBlast 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol: 
 

SpellBlast    J2NumberBlast 

Pencampwyr 

Bl. 2 – Toby      Nate 

Bl. 3 – Noah P     Leo 

Bl. 4 – Ryan     Ruby 

Bl. 5 & 6 – Jac    Oliver 

 

 

Taith ddydd i Langrannog ar gyfer disgyblion yr.6 

Rydym yn ymwybodol o faint mae'r plant wedi colli allan arno yn ystod y 18 mis diwethaf ac fel ysgol, roeddem 

am geisio darparu diwrnod o weithgareddau hwyliog i ddisgyblion bl.6.  Ar ddydd Llun, Mehefin 21ain bydd 

Mr Thomas a finnau yn mynd â disgyblion bl.6 i Langrannog am y diwrnod y byddan nhw'n mwynhau beicio 

cwad, gwifren zip, gwib-gartio a sgïo o dan reoliadau Covid llym i sicrhau iechyd a diogelwch pawb.  Byddant 

hefyd yn cael cinio yn Llangrannog. 

 

Gall y plant wisgo dillad eu hunain, fodd bynnag, rhaid iddo fod yn ddillad ac esgidiau awyr agored addas 

a gan y byddant yn sgïo mae'n rhaid iddynt wisgo trowsus hir a top llewys hir.  Os ydynt yn dymuno 

gwisgo crys-t llewys byr o dan y top llewys hir, gallant wneud hynny.  Sicrhewch hefyd eu bod yn dod â photel 

ddŵr, eli haul, het a chôt law gan nad ydym yn siŵr beth allai'r tywydd fod yn Llangrannog ddydd Llun! Rhaid 

i unrhyw blentyn 11 oed wisgo masg ar y bws ac o dan do yn Llangrannog hefyd. 

Bydd y bws yn gadael Ysgol Hafan y Môr am 8.30yb yn brydlon a bydd yn dychwelyd am tua 5.30yp.  Bydd 

Mr Thomas yn mynd gyda'r plant ar y bws. 

Gofynnaf yn garedig i bob rhiant bl.6 ddychwelyd y ffurflenni caniatâd erbyn bore Llun cyn i'r bws 

adael, neu fel arall ni fydd eich plentyn yn gallu bod yn bresennol ar y daith.  

 

Gobeithiwn y bydd y trefniadau arferol ar gyfer pob grŵp blwyddyn arall yn ailddechrau'r flwyddyn nesaf, 

fodd bynnag, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i sicrhau bod gan y plant atgofion pleserus i'w trysori 

beth bynnag fo'r amgylchiadau. 
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Defnydd o gyfryngau cymdeithasol gan blant ysgol 

Rydym yn ymwybodol bod gan nifer fawr o blant mynediad at y We a rhai safleoedd cymdeithasol.  Atodaf 

daflen wybodaeth ynglyn â chyfyngiadau oedran cyfryngau cymdeithasol er eich gwybodaeth. 

 

Eli haul, het haul, byrbryd iachus a photel ddŵr 

Sicrhewch fod pob plentyn yn gwisgo eli haul yn ddyddiol.  Gall plant ddod â eli haul a het haul i'r ysgol fodd 

bynnag, rhaid iddynt gael eu henw wedi'i ysgrifennu arnynt a rhaid i ddisgyblion allu defnyddio'r eli haul yn 

annibynnol.  Sicrhewch fod disgyblion yn dod â photel ddŵr a byrbryd iach i'r ysgol yn ddyddiol.  

 

Dysgu Adref 

Hoffwn atgoffa rieni am y ddolen ‘Dysgu Adref’ sydd yn ffeil Hwb eich plentyn (Meithrin – Bl.4) ac yn Google 

Classroom ar gyfer disgyblion bl. 5 a 6.  Tymor hwn mae’r staff wedi creu taflen ddewisol sy’n cyd-fynd gyda 

thema’r dosbarth a’r chwe maes dysgu.  Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi eich plentyn i gwblhau’r tasgau.  

Mae’r plant yn ymwybodol o’r ddolen a’r tasgau sydd wedi bod yna ers tair wythnos fodd bynnag dim ond 

ychydig iawn o blant Meithrin – Bl. 6 sydd wedi cwblhau unrhyw dasg. 

Cofiwch hefyd am y dolenni TT SpellBlast a J2Number Blast (bl. 2 -6).  Mae’r gweithgareddau yn helpu eich 

plentyn i ddatblygu a gwella’i sgiliau sillafu a rhif. Rydym yn dathlu pencampwyr yn wythnosol yn ystod ein 

gwasanaeth dathlu ar ddydd Gwener. 

 

Digwyddiadau yn y dyfodol 

 

Dyddiad / Date Gweithgaredd / Digwyddiad Activity / Event 

29.6.2021 Twrnament Criced i ferched bl.5/6 Yr.5 /6 girls Cricket Tournament 

5.7 – 9.7.2021 Wythnos o weithgareddau 

mabolgampau.  Bydd angen i bob plentyn 

wisgo dillad ymarfer corf yn ddyddiol 

yn ystod yr wythnos. 

Yn anffodus oherwydd cyfyngiadau 

Covid ni fydd modd i rieni mynychu’r 

gweithgareddau mabolgampau fodd 

bynnag byddwn yn cynhyrchu ffilm fer 

o’r digwyddiadau i rannu gyda rhieni. 

A week of sports activities.  All children will 

need to wear PE clothing on a daily basis 

throughout the week. 

Unfortunately, due to Covid restrictions 

parents will not be able to attend the 

sports activities however, we will be 

creating a film of the events to share with 

parents. 

13.7.2021 Gwasanaeth Ffarwelio bl6 a noswaith 

hwyl a sbri. 3.30yp – 6yh. 

Mi fydd cyfle i rieni bl6 ymuno gyda 

staff yr ysgol a’r plant am 5.30yh ar 

gyfer seremoni cyflwyniadau. 

Yr.6 Farewell assembly along with a fun & 

games evening. 3.30pm – 6pm. 

There will be an opportunity for yr.6 

parents to join the school staff and 

children at 5.30pm for a presentation 

ceremony. 

 

Cofion gorau a diolch i chi gyd am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus 

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 

 

 

 

 

 



 

Wythnos yn cychwyn: 21.06.2021  Week commencing: 21.06.2021 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

21.06.21 

Dydd 

Llun 

Diwrnod Hwyl yn Llangrannog Disgyblion 

bl.6 yn mynychu diwrnod hwyl yn 

Llangrannog. Bydd cinio yn cael ei ddarparu 

ar y safle. 

 21.06.21 

Monday 

Fun day at Llangrannog Yr. 6 pupils will 

be visiting Llangrannog for a day of fun 

filled activities. Lunch will be provided on 

site.  

21.06.21 

Dydd 

Llun 

Gwersi Ymarfer corff i Meithrin, Derbyn 

Bl.1 a 2 

Rhaid i bob plentyn (dosbarth Derbyn, Bl. 1 

+ 2) wisgo cit ymarfer corff ac esgidiau 

priodol er mwyn cymryd rhan yng ngwersi 

addysg gorfforol. 

 21.06.21 

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. 

23.06.21 

Dydd 

Mercher 

Gwersi nofio i ddosbarth Mr Thomas 

(Cychod). 

Rhaid cofio gwisg nofio, tywel, het a gogls. 

 23.06.21 

Wednesday 

Swimming lessons for Mr Thomas’ class 

(Cychod). 

Remember to bring your swimming costume, 

towel, swimming hat and goggles. 

23.06.21 

Dydd 

Mercher 

Mercher Mwdlyd –Cofiwch ddillad allanol 

i’ch plentyn heddiw os ydynt yn nosbarth 

Pysgod Chwim, Sêr y Môr, Cregyn neu 

Ynys Bŷr 

 23.06.21 

Wednesday 

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 

24.06.21 

Dydd 

Iau 

Gwersi Ymarfer corff i fl. 5 a 6  

Rhaid i bob plentyn wisgo cit ymarfer corff 

ac esgidiau priodol er mwyn cymryd rhan 

yng ngwersi addysg gorfforol. 

 24.06.21 

Thursday 

PE lessons for Years 5 & 6  

All pupils must wear PE kit and suitable 

footwear on the days that they have PE 

lessons.  

25.06.21 

Dydd 

Gwener 

Dysgu Allanol Gwener –Cofiwch ddillad 

allanol i’ch plentyn heddiw os ydynt yn 

nosbarth  Harbwr, Cestyll Tywod neu 

Cychod 

 25.06.21 

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 

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)     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. 

 

http://ysgolhafanymor.cymru/home/calendar/


 

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 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 

 

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 
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