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09.07.2021 

Annwyl rieni a gofalwyr 

 

Seren yr Wythnos 

Llongyfarchiadau i Delilah, Finlay, Gruff, Mrs Williams, Grŵp Gwyrdd a Glas (Sêr y Môr - Derbyn), Grŵp yr 

Enfys (Cestyll Tywod Bl.4), Florence H, Hallie G, Leo a Jess am fod yn sêr yr wythnos hon – 09.07.2021! 
 

SpellBlast & NumberBlast 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol: 
 

SpellBlast    J2NumberBlast 

Pencampwyr 

Bl. 2 – Elsi     Josie 

Bl. 3 – Elsie    Cerys 

Bl. 4 – Nwla-Belle    Ruby 

Bl. 5 & 6 – Beau    Jac 

 

Wythnos Mabolgampau 5.7 – 9.7.2021 

Mae'r plant wedi cael llawer o hwyl yn cymryd rhan yn niwrnod mabolgampau’r ysgol yr wythnos hon er 

gwaethaf y tywydd amheus! Byddwn yn creu fideo gyda’r ffotograffau o’r diwrnod a byddwn yn anfon y fideo 

at bob rhiant cyn diwedd y tymor. 
 

Criced 

Cafodd bechgyn Blwyddyn 5 a 6 amser gwych ddydd Mawrth, ar gae criced Carew yn chwarae yng 

nghystadleuaeth criced. Enillon nhw 2 gêm a cholli 2 gêm ond cawsant eu canmol am eu hymdrechion a'u 

gwaith tîm. Diolch i Martin Jones, Swyddog Datblygu Criced Chwaraeon Sir Benfro am drefnu'r digwyddiad.  

Edrychwn ymlaen yn awr at griced y bechgyn ddydd Mawrth, os bydd y tywydd yn caniatáu! 
 

Cystadleuaeth Lip Sync 

Fel rhan o her ddysgu blwyddyn 3 ar ‘Flip Grid’ ar ddechrau'r flwyddyn, bu'n rhaid iddyn nhw greu fideo lip 

sync i gân Gymraeg. Ar ôl cwblhau her ‘Flip Grid’, anfonodd rhai disgyblion eu fideos at Shwmae Sir Benfro 

i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Iaith Gymraeg Sir Benfro.  Cymerodd Hallie Ruby, Aneirin, Elsie ac Eva 

F ran a chael hwyl fawr yn gwneud hynny! Da iawn iddyn nhw i gyd ac am anfon eu fideos i Shwmae Sir Benfro! 

Llongyfarchiadau i Hallie Ruby am ei hymdrechion Lip Sync Shwmae Sir Benfro (Iaith Gymraeg Sir Benfro) 

lle aeth drwodd i'r rownd derfynol! Yn y gwasanaeth dathlu y bore yma, cyflwynwyd gwobr, tlws gitâr i Hallie.  

Mae fideos ar gael i'w gwylio ar dudalen Facebook yr ysgol. 

https://www.facebook.com/shwmae/videos/202590991616966 

https://www.facebook.com/sophie.frearson.7/videos/10158627122120225 

https://www.facebook.com/jane.dalziel/videos/10157430838367691 

https://www.facebook.com/shwmae/videos/333724614558753 
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Adroddiadau ysgol ac adborth gan rieni 

Bydd eich plentyn yn dod â'i adroddiad ysgol adref heno.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am 

adroddiad eich plentyn, anfonwch e-bost at athro dosbarth eich plentyn erbyn dydd Llun, 12.7.21 i wneud 

apwyntiad drwy sgwrs dros y ffôn. Rydym hefyd wedi gofyn i rieni roi unrhyw adborth yn electronig, os hoffech 

wneud hynny defnyddiwch gyfeiriad e-bost yr ysgol. 

 

Bags2School – 13.7.2021 

Os oes gennych unrhyw ddillad, esgidiau, bagiau, dillad gwely diangen (ond nid clustogau neu duvets), llenni neu 

dywelion.  Rhowch nhw mewn bagiau du a'u gollwng yn neuadd yr ysgol erbyn dydd Mawrth 13.7.2021. Bydd yr holl 

arian a godir yn mynd tuag at brynu adnoddau newydd ar gyfer yr ysgol. 

https://www.facebook.com/172511693164340/photos/a.183787438703432/1276109842804514/ 

 

Gwasanaeth Ffarwelio bl.6 a noson hwyl! 

Cynhelir gwasanaeth Ffarwelio Bl.6 ynghyd â noson hwyl a gemau ddydd Mawrth, Gorffennaf 13eg ar dir yr ysgol 

rhwng 3.30yp a 6yh. Gall disgyblion Blwyddyn 6 newid am y noson yn yr ysgol. Byddwn yn awgrymu eu bod yn gwisgo 

dillad nad oes ots gennych fynd yn wlyb! Bydd cyfle i rieni Bl.6 ymuno â staff a phlant bl.6 am 5.30yh ar gyfer 

seremoni gyflwyno. 

 

Te Parti Amser Cinio a dillad eu hunain 14.7.2021 

Te Parti Amser Cinio a diwrnod dillad eich hun.  Gofynnwn yn garedig am rodd o £1 neu fwy tuag at elusennau 

Sandy Bear a Follow your Dreams. Sicrhewch eich bod wedi gwneud eich rhodd drwy'r ap PARENTMAIL – 

Talu – Siop. 

 Os nad ydych wedi dychwelyd y slip cadarnhau, gwnewch hynny erbyn dydd Llun, 12.7.2021 fan bellaf. 

 

Ymweliad nyrs ysgol – 15.7.2021 (wedi'i aildrefnu) 

Bydd nyrs iechyd yr ysgol yn ymweld â'r ysgol i siarad â'r plant, merched bl. 5 a 6 merch a bechgyn bl.6 am y 

newidiadau emosiynol a chorfforol wrth dyfu i fyny. 

Os nad ydych am i'ch plentyn fynychu'r sesiwn hon, rhowch wybod i'r Pennaeth drwy e-bost. 

 

Diwrnod Pontio Mewnol 

Ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 13eg, byddwn yn cynnal diwrnod cyfan o bontio mewnol. Dylai pob plentyn gael ei 

ollwng yn ei ddosbarth presennol yn y bore, ond yn y prynhawn, bydd pob plentyn yn cael ei gasglu o'r dosbarth y 

byddant yn ei fynychu ym mis Medi. Bydd staff wrth law i'ch tywys os ydych yn ansicr o gwbl. 

 

Clwb Hwyl 

O ddydd Llun, Gorffennaf 12fed bydd Clwb Hwyl wedi adleoli yn yr ystafell gymunedol.  Mae'r ystafell hon wedi'i 

lleoli ar ochr chwith yr ysgol a gellir ei cyrraedd drwy faes parcio'r staff.  Mae grisiau i fyny i'r fynedfa felly, 

os na allwch ddefnyddio'r grisiau, rhowch wybod i aelod o staff fel y gallant ddod â'ch plentyn atoch. 

 

Diwrnod olaf y tymor – 16.7.2021 

Diwrnod olaf y tymor a'r flwyddyn academaidd gyfredol fydd dydd Gwener, Gorffennaf 16eg. 
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Gwybodaeth bwysig ar gyfer Medi 2021 
 

Mrs Vicky Hart-Griffiths  Pennaeth 

 

Mrs Sioned King    Dirprwy 
 

Dosbarthiadau a staff 

Ym mis Medi 2021, bydd 8 dosbarth, 1 ar gyfer pob grŵp oedran o ddysgwyr.  

 
 

Dosbarth / Class  

 

Blwyddyn Ysgol / 

Year Groups 

Staff 

Cylch Meithrin Tonnau Bach Gofal Cofleidiol + plant 2oed /  

Wrap Around Provision + 2yr old 

provision  

Miss Angharad Davies 

Mrs Emma Rossiter 

Miss Tyler Szura + Mrs Robyn Smith 

1 – Pysgod Chwim Meithrin rhan amser /  

Part-time Nursery 

Ms Sian Slack 

Miss Lowri Morgan 

Miss Tori Jones 

2 – Sêr y Môr Derbyn / Reception Mrs Sue Phillips 

Miss Nia Currado 

Miss Megan Lewis 

3 - Cregyn Derbyn / Reception 

Blwyddyn 1 / Year 1 

Mrs Mags Lewis  

Miss Hannah Bentley 

Miss Lowri Slack 

4 – Ynys Bŷr Blwyddyn 2 / Year 2 Mrs Sioned King 

Miss Hayley Davies 

Mrs Liz Callegari  

5 – Crwban y Môr Blwyddyn 3 / Year 3 Miss Hannah Stephens 

Miss Bethan Edwards 

6 – Cestyll Tywod Blwyddyn 4 / Year 4 Miss Lowri Jones 

Mrs Eleri Gill 

7 - Yr Harbwr Blwyddyn 5 / Year 5 Mr Dylan Hughes 

Mrs Mollie Vale (.5) 

8 – Cychod  

 

Blwyddyn 6 / Year 6 Mr Jonathan Thomas 

Mrs Mollie Vale (.5) 

Cymorth anghenion dysgu a lles 

Additional learning and wellbeing support 

Mrs Jenna Swenson 

 
O ddydd Iau, Medi 2il, bydd yr ysgol yn dychwelyd i amseroedd agor cyn Covid, ni fydd amseroedd dechrau 

na gorffen fesul cam.  Byddwch yn ymwybodol y bydd y system un ffordd yn parhau i fod ar waith a gofynnwn 

yn garedig i bob oedolyn barhau i wisgo gorchudd wyneb pan fyddant ar y safle gan fod hyn er mwyn sicrhau 

iechyd a diogelwch parhaus yr holl oedolion a phlant ar y safle. Os bydd rheoliadau'n newid neu os yw'r corff 

llywodraethu'n cynghori'n wahanol, byddwn yn rhoi gwybod i chi.   

 

 

 

 

 

 



AMSEROEDD AGOR A CHAU YSGOLION 

Disgyblion Llawn Amser 

 

8 – 8.25 yb   Clwb Brecwast – byddwch yn ymwybodol nad oes mynediad ar ôl 8.25 y .m. 

 

8.40 yb.   Bydd giât ochr yn agor 

 

8.50 yb  Bydd giât ochr yn cael ei chloi (Bydd yn rhaid i unrhyw ddisgyblion sy'n cyrraedd yn 

hwyr fynd i mewn drwy'r Dderbynfa a bydd yr amser cyrraedd yn cael ei nodi ar y 

gofrestr) 

 

3.05 yp    Ochr ar agor i'w chasglu 

 

Plant rhan-amser 

 

Sesiwn fore – 8.50 yb – 11.50 yb (galw heibio a chasglu o ddrws yr ystafell ddosbarth o flaen adeilad yr 

ysgol – Ysgol y Dosbarth Pysgod Chwim) 

 

Sesiwn prynhawn 12.55 – 3.05 yp. (gollwng a chasglu o ddrws yr ystafell ddosbarth o flaen adeilad yr ysgol 

– Cwns y Dosbarth Pysgod) 

 

Cylch Meithrin Tonnau Bach 

Sesiwn bore -   8.45 yb. – 11.45 yb. 

Sesiwn drwy'r dydd -  8.45 yb. – 3.05 yp 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi archebu lle i'ch plentyn a mynychu'r sesiwn gywir (Rhif ffôn 07983326857 

neu e-bostiwch: cylchmeithrintonnaubach@outlook.com ). Rhaid gollwng a chasglu pob plentyn o'r ffens wrth 

ymyl ardal ddysgu awyr agored Dosbarth Derbyn (Sêr y Môr).  Bydd aelod o Gylch Meithrin Tonnau Bach yn 

aros i'ch cyfarch. 

 

Clwb Hwyl 

Bydd Clwb Hwyl yn rhedeg o 3.15 p.m – 5.15 p.m.  Bydd Clwb Hwyl wedi adleoli yn yr ystafell gymunedol.  Mae'r 

ystafell hon wedi'i lleoli ar ochr chwith yr ysgol a gellir ei cyrraedd drwy faes parcio'r staff. Mae grisiau i fyny 

i'r fynedfa felly, os na allwch ddefnyddio'r grisiau, rhowch wybod i aelod o staff fel y gallant ddod â'ch 

plentyn atoch.  

Gwnewch yn siŵr bod staff Clwb Hwyl yn gwybod bod eich plentyn yn mynychu (Rhif ffôn 07507797145 neu 

e-bostiwch: clwbhwyl21@outlook.com ) 

 

Addysg Gorfforol 

Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo'r pecyn Addysg Gorfforol cywir o'r dosbarth Derbyn - bl.6. Gellir 

prynu'r pecyn gan Tees r Us. Plant o'r dosbarth Derbyn - disgwylir i'r.6 wisgo crys-t lliw t tŷ (Coch, Melyn 

neu Las) a gwisgo esgidiau addas yn wythnosol. Ni fydd plant yn gallu cymryd rhan yn y gwersi os nad ydynt 

wedi gwisgo'n addas. Fel mater o amddiffyn plant gofynnwn i chi beidio ag argraffu crysau t enw eich plentyn. 
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*Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo ei becyn Addysg Gorfforol i'r ysgol ar y diwrnod cywir. 

 

Dosbarth / Class Diwrnod Addysg Gorfforol / PE Day 

Crwban y Môr (Bl.3 / Yr.3)  

Cestyll Tywod (Bl.4 / Yr.4)  

Harbwr (Bl.5 / Yr.5) 

Cychod (Bl.6 / Yr.6) 

Dydd Iau / Thursday 

Pysgod Chwim (Meithrin/ Nursery)  

Sêr y Môr (Derbyn / Reception) 

Cregyn (Bl.1 / Yr.1) 

Ynys Bŷr (Bl.2 / Yr.2) 

Dydd Gwener / Friday 

 

Siop Ffrwythau 

O fis Medi, bydd yr ysgol yn dychwelyd i gael siop ffrwythau ddyddiol. Y gost yw £1 yr wythnos ond rydym 

yn garedig iawn yn gofyn i rieni dalu bob hanner tymor.  Os hoffech i'ch plentyn gael ffrwythau o'r siop, 

gwnewch hynny drwy ddefnyddio'r system heb arian parod a nodir isod. *Os nad ydych am i'ch plentyn 

ddefnyddio'r siop ffrwythau, sicrhewch ei fod ef/hi yn dod â darn o ffrwythau gyda nhw ar gyfer amser 

byrbryd. 

 

Derbyn arian yn yr ysgol 

*Sylwch: Ar y rhan fwyaf o achlysuron ar gyfer tripiau / rhoddion anfonir cais e-bost am daliad drwy 

ParentMail.  Gofynnir i rieni lenwi'r ffurflen a thalu gan ddefnyddio ParentMail ar yr achlysuron hyn. Ni 

dderbynnir unrhyw arian yn yr ysgol. 

 

Taliad ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau megis; siop ffrwythau, gwersi offerynnol ac ati yn uniongyrchol i 

gyfrif yr ysgol drwy ddilyn y broses isod: 

 

Sicrhewch eich bod yn cyfeirio at eich taliad fel a ganlyn; 

• MariP – Bl 1 – SFf 

• Enw cyntaf y plentyn, a’r cyntaf o gyfenw, blwyddyn dosbarth a SFf (Siop ffrwythau) 

 

Manylion cyfrif banc ar gyfer taliadau: 

Rhif cyfrif: 63985725 

Cod Didoli: 20-45-45 

 

Apwyntiadau 

Rydym yn ymfalchïo yn ein polisi drws agored, sy'n sicrhau, lle y bo'n bosibl, y byddwn bob amser yn ymdrechu 

i weld rhiant pan wneir cais. Oherwydd Covid mae hyn wedi gwneud y sefyllfa'n anoddach fodd bynnag, rydym 

bob amser yn annog rhieni i gysylltu â'r ysgol i wneud apwyntiad i siarad ag aelod o staff, os oes ganddynt 

unrhyw gwestiynau, pryderon neu ymholiadau. Rydym yma i helpu, i wrando a chefnogi. Man galw cyntaf rhiant 

yw'r athro dosbarth bob amser, os na ellir datrys y sefyllfa, gall rhiant ofyn am gael siarad â'r Dirprwy 

Bennaeth, Mrs Sioned King. 

 



Fel ysgol, byddwn bob amser yn rhoi lles ein holl ddisgyblion wrth wraidd popeth a wnawn a byddwn yn 

ymdrechu i sicrhau bod eich plentyn yn cael y cymorth, y cyfleoedd a'r ystod eang briodol o brofiadau dysgu 

er mwyn eu helpu i gyrraedd eu llawn botensial.   

 

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

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 

 

 

Wythnos yn cychwyn: 12.07.2021  Week commencing: 12.07.2021 

Bwletin Newyddion a Digwyddiadau  Events and News Bulletin 

Dyddiad Digwyddiad  Date Event 

12.07.21 

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. 

 12.07.21 

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. 

13.07.21 

Dydd 

Mawrth 

Diwrnod cyfan o bontio mewnol. Dylai pob 

plentyn gael ei ollwng yn ei ddosbarth 

presennol yn y bore, ond yn y prynhawn, 

bydd pob plentyn yn cael ei gasglu o'r 

dosbarth y byddant yn ei fynychu ym mis 

Medi. Bydd staff wrth law i'ch tywys os 

ydych yn ansicr o gwbl. 

 13.07.21 

Tuesday 

Whole day of internal transition. All 

children should be dropped off at their 

current class in the morning however, in 

the afternoon, all children will be 

collected from the class they will be 

attending in September. Staff will be on 

hand to guide you if you are at all unsure. 

13.07.21 

Dydd 

Mawrth 

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. 

 13.07.21 

Tuesday 

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. 

14.07.21 

Dydd 

Mercher 

Te Parti a diwrnod dillad ei hunain.  

Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 neu 

fwy tuag at yr elusennau; Sandy Bear a 

Follow your Dreams. 

 14.07.21 

Wednesday 

Lunchtime Tea Party and own clothes day.  

We kindly ask for a donation of £1 or 

more towards the Sandy Bear and Follow 

your Dreams charities. 

14.07.21 

Dydd 

Mercher 

Gwersi nofio i ddosbarth Mr Thomas 

(Cychod). 

Rhaid cofio gwisg nofio, tywel, het a gogls. 

 14.07.21 

Wednesday 

Swimming lessons for Mr Thomas’ class 

(Cychod). 

Remember to bring your swimming costume, 

towel, swimming hat and goggles. 

14.07.21 

Dydd 

Mercher 

Mercher Mwdlyd –Cofiwch ddillad allanol 

i’ch plentyn heddiw os ydynt yn nosbarth 

Pysgod Chwim, Sêr y Môr, Cregyn neu 

Ynys Bŷr 

 14.07.21 

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 

15.07.21 

Dydd 

Iau 

Mae’r Nyrs Iechyd Ysgol yn ymweld â’r ysgol 

i siarad â merched blwyddyn 5 a 6 a bechgyn 

blwyddyn 6 am newidiadau corff a glendid 

personol wrth dyfu i fyny. 

 15.07.21 

Thursday 

The School Health Nurse will be visiting 

school to talk to Year 5 & 6 girls and Year 6 

boys about the emotional and physical 

changes that happen during puberty. 



 
 

Os nad ydych eisiau i'ch plentyn i gymeryd 

rhan, a fyddwch mor garedig a chysylltu 

gyda’r Pennaeth trwy ebost. 

If you do not want your child to attend 

this session, please inform the 

Headteacher via email. 

15.07.21 

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. 

 15.07.21 

Thursday 

PE lessons for Years 5 & 6  

All pupils must wear PE kit and suitable 

footwear on the days that they have PE 

lessons.  

16.07.21 

Dydd 

Gwener 

Dysgu Allanol Gwener –Cofiwch ddillad 

allanol i’ch plentyn heddiw os ydynt yn 

nosbarth  Harbwr, Cestyll Tywod neu 

Cychod 

 16.07.21 

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. 

 

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/ 
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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


 

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 

 

 

https://www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil
http://www.twitter.com/Pembrokeshire
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DUg4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3nxpioDQn1Iucxiu98NkxFUREswUDhZQVk2WkdVS0o3QkZNRkRHRjVJQi4u&data=04%7C01%7CHartV%40Hwbmail.net%7C27c5d9eef44e4f82b6ec08d892c998a5%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637420741826100990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ltRYCwEjOWpx6d%2BTM8K9Yf2igVucRBWW%2FwSrQkme1Nw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DUg4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3nxpioDQn1Iucxiu98NkxFUREswUDhZQVk2WkdVS0o3QkZNRkRHRjVJQi4u&data=04%7C01%7CHartV%40Hwbmail.net%7C27c5d9eef44e4f82b6ec08d892c998a5%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637420741826100990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ltRYCwEjOWpx6d%2BTM8K9Yf2igVucRBWW%2FwSrQkme1Nw%3D&reserved=0

