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Cylchlythyr - 5.11.2021 

Calendr Digwyddiadau’r Ysgol 

 

Croeso nol! 

 Cofiwch fod yr ysgol yn dechrau am 8.50yb. Mae iet yr Ysgol yn cael ei hagor am 

8.40yb ac yn cau am 8.50yb pan mae’r Ysgol yn dechrau! Nid yw’r Ysgol yn 

dechrau am 9yb. 

 Os yw eich plentyn yn sâl neu'n absennol, peidiwch ag anghofio adrodd ar ap 

Parentmail cyn 9yb! Ni does angen ffonio’r Ysgol hefyd, dim ond cofnodi ar 

ParentMail os gwlewch yn dda. 

 

 

Cwrdd Diolchgarwch 

Hoffem ddiolch i bawb gwnaeth cyfrannu tuag at ein 

casgliad ar gyfer PATCH eleni.  Mae disgyblion y 

Cyngor Ysgol wedi penderfynu gadael bocs yn y brif 

fynedfa yn barhaol er mwyn i rieni a’r gymuned leol 

rhoi eitemau addas ynddo a gallwn roi'r eitemau hyn i 

PATCH trwy gydol y flwyddyn.  Am ragor o wybodaeth 

am yr elusen dilynwch y ddolen: 

http://patchcharity.org.uk/  
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Cystadleuaeth emojis Cymdeithas Rieni, Ffrindiau ac Athrawon Ysgol Hafan y Mor 

Mae Cymdeithas Rieni, Ffrindiau ac Athrawon yn cynnal cystadleuaeth emojis! 

Dyfalwch enw'r lle yn Sir Benfro gan ddefnyddio'r emojis fel cliwiau. Cwblhewch y 

ffurflen a chyfrannwch £1.00 ac yna ewch a’ch ffurflen ac arian (mewn amlen) at 

dderbynfa’r ysgol. 

Gwobrau anhygoel a roddwyd yn garedig gan Siop Lyfrau Dinbych-y-pysgod. 

 1af wedi'i dynnu - llyfr "Cymru ar y map". 

 2il a 3ydd wedi'u tynnu - tocyn llyfr £10.00 ar gyfer Siop Lyfrau  

      Dinbych-y-Pysgod. 

 
Enillydd yn cael ei dynnu ar y 12fed o Dachwedd. 

 

 

 

 

 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen – 19.11.2021 

Mae disgyblion y Cyngor Ysgol wedi penderfynu bod angen i bawb wisgo: Pyjamas neu dillad sydd 

yn eu gwneud yn hapus a gwneud eu gwallt yn wyllt! Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 neu'n 

fwy tuag at yr elusen. 
 
Mae aelodau hŷn y Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur 
iawn yr wythnos hon yn gwerthu nwythau Plant Mewn 
Angen.  Os nad ydych wedi prynu eto, peidiwch ag oedi 
gan fod y stoc yn isel iawn! 

Da iawn chi blant! 

 

 
 
 

 

 

Cystadleuaeth enwi’r ddraig 

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae rydym yn cynnal cystadleuaeth i 

1 plentyn ennill Draig (tegan).  Yn anffodus nid oes enw na chartref 

gyda’r ddraig ac mae hi’n drist iawn.  Hoffwn i’r plant feddwl am enw ar 

gyfer y ddraig a dod mewn ag enw i’r ddraig erbyn dydd Gwener, Tachwedd 

19eg.  Byddwn yn dewis enw allan o het a’r plentyn sydd â'r enw buddugol 

bydd yn ennill y ddraig a mynd adref gyda hi! 

 

 

 



 

Prynhawn agored i rieni Derbyn, Meithrin a darpar rieni – 15.11.2021 + 24.11.2021 

Byddaf yn cynnal taith o amgylch yr ysgol rhwng 4-5yh ar 15fed a 24ain Tachwedd ar gyfer rhieni 

plant dosbarth Derbyn, Meithrin, Cylch Meithrin a darpar rieni.  Gyda’r holl gyfyngiadau sydd wedi 

bod yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, rwy’n ymwybodol nid yw rhieni wedi derbyn cyfle i ymweld â’r 

ysgol a theimlaf fod yn bwysig eich bod yn medru gwneud hyn. 

Os ydych chi'n ymwybodol o unrhyw ddarpar rieni sydd heb ymweld â'r ysgol, rhowch wybod iddyn 

nhw am y digwyddiad. Gofynnaf yn garedig, os ydych hefyd yn adnabod unrhyw rieni nad ydynt wedi 

ystyried addysg gyfrwng Cymraeg ac efallai hoffent edrych o gwmpas yr ysgol a'n darpariaethau i 

ddod. Gofynnaf yn garedig i bawb sy'n dymuno mynd ar daith o amgylch yr ysgol i roi gwybod i’r 

ysgol er mwyn cadw lle cyn y diwrnod - admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk neu 01834 

843248. 

 

Bydd angen i bawb sy’n mynychu sicrhau eu bod yn dilyn rheolau’r ysgol parthed Covid19 – gwisgo 

gorchudd hwyneb, cadw pellter digonol wrth rieni eraill tra eich bod yn yr adeilad a bydd gwiriadau 

ychwanegol yn digwydd wrth i chi ddod mewn i’r adeilad. Os ydych yn neu wedi bod yn sâl gydag 

unrhyw symptomau Covid19 plîs peidiwch â mynychu'r daith. 

 

Seren yr Wythnos 

Llongyfarchiadau i Ryan, Brooke, Annalise, Dewi, Ellie, Noa W ac Anouk am fod yn sêr yr wythnos 

hon – 5.11.2021! 

 

 

SpellBlast & NumberBlast 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol: 

 

SpellBlast    J2NumberBlast 

Pencampwyr 

Bl. 2 – Riva    Thea  

Bl. 3 – Noah    Eva 

Bl. 4 – Elsie    Bowen  

Bl.5 – Bradley    Lola D 

Bl. 6 – Ollie    Eirianna 

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

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 


