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13.12.2021 

Annwyl rieni / gofalwyr 

Rydym bron a chyrraedd diwedd tymor yr hydref ac wrthi’n paratoi ar gyfer dathliadau’r Wŷl. Mae’r 

tymor hwn wedi bod un anodd a heriol iawn ac mae pawb yn hollol haeddiannol o saib dros wyliau’r 

Nadolig.   

Yn dilyn cyfarfod llywodraethwyr yr ysgol ar nos Fercher, Rhagfyr 8fed cafodd ei gadarnhau mi fyddaf i 

yn dechrau secondiad dros dro gyda’r awdurdod lleol fel ymgynghorydd her. Byddaf yn dechrau’r swydd 

ar Ionawr 4ydd am ddau dymor yn unig dra bod ail strwythuro rheolaethol yn digwydd o fewn yr 

awdurdod lleol.  Nid yw hwn yn swydd barhaol ac mi fyddaf yn dychwelyd fel pennaeth yr ysgol ym mis 

Medi 2022. 

Yn ystod fy secondiad,  bwriadaf i fod ar safle Ysgol Hafan y Môr ar ddydd Llun a dydd Mawrth yn 

wythnosol ac yn fy absenoldeb ar ddydd Mercher, Iau a Gwener, mi fydd Mrs King yn bennaeth dros dro 

ar yr ysgol. 

Byddaf yn parhau i fod â gofal strategol yr ysgol, arweinydd diogelu ac iechyd a diogelwch a chydlynydd 

Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Ni ddylech weld gwahaniaeth mawr heblaw am y ffaith ni fyddaf yn eich 

croesawu neu eich ffarwelio fel yr arfer, ar ddiwedd yr wythnos.  Bydd yr ysgol yn parhau i gynnal polisi 

drws agored, cynnal safonau uchel dwyieithog ar gyfer dysgu ac addysgu, profiadau gwerthfawr i 

ddisgyblion a sicrhau blaenoriaeth o iechyd a lles pob plentyn ac aelod o staff. 

Wrth gynllunio’r wythnos, yr wyf i a Mrs King wedi rhoi Ysgol Hafan y Môr a’i disgyblion fel blaenoriaeth 

a cheisio sicrhau nid oes unrhyw effaith negyddol ar addysg, safonau na darpariaethau disgyblion yn 

enwedig, disgyblion  blwyddyn 2.  Mae’r corf llywodraethol wedi gweld y cynllun a’r strwythur newydd 

dros dro ac yn hapus ei fod yn bodloni’r holl ofynion angenrheidiol.  Gweler strwythur wythnosol ar gyfer 

y ddau dymor nesaf ar dudalen 2. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau hoffech ofyn plîs peidiwch ag oedi rhag cysylltu gyda’r ysgol.  Hoffwn 

eich darbwyllo trwy ddweud, nid oes unrhyw fwriad gennyf i adael yr ysgol yn llawn amser nac yn 

barhaol.  Secondiad dros dro yw hwn am ddau dymor yn unig ac mi fyddaf ar safle’r ysgol am o leiaf 

ddau ddiwrnod yr wythnos yn ystod y cyfnod hwn. 

 

Diolch am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth o flaen llaw.  Cofion gorau a llawer o ddiolch am eich 

cydweithrediad parhaus. 

 

Mrs Griffiths 

Pennaeth 
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Strwythur wythnos Tymor y Gwanwyn a Haf 2022 

 Dydd Llun /  

Monday 

Dydd Mawrth/ 

Tuesday 

Dydd Mercher/  

Wednesday 

Dydd Iau / 

Thursday 

Dydd Gwener/ 

Friday 

Bore Mrs Griffiths – Pennaeth ar y 

safle 

 

Mrs King yn y dosbarth 

Mrs Griffiths – Pennaeth ar 

y safle 

 

Mrs King yn y dosbarth 

Mrs Griffiths – Oddi ar y 

safle 

 

Mrs King yn y dosbarth 

Mrs Griffiths – Oddi ar y 

safle 

 

Mrs King yn ddi-gyswllt, 

amser rheolaethol 

 

 

 

*Miss Tori Jones yn 

addysgu bl.2 

Mrs Griffiths – Oddi ar 

y safle 

 

Mrs King yn ddi-

gyswllt, amser 

cynllunio, paratoi ac 

asesu  

 

Bl.2 – Ymarfer corff 

(fel arfer) 

Prynhawn Mrs Griffiths – Pennaeth ar y 

safle 

 

Mrs King yn y dosbarth 

Mrs Griffiths – Pennaeth ar 

y safle 

 

Mrs King yn y dosbarth 

Mrs Griffiths – Oddi ar y 

safle 

 

Gweithgareddau 

Mercher Mwdlyd bl.2 

(fel arfer) 

Mrs Griffiths – Oddi ar y 

safle 

 

Mrs King yn ddi-gyswllt, 

amser rheolaethol 

 

 

*Miss Tori Jones yn 

addysgu bl.2 

Mrs Griffiths – Oddi ar 

y safle 

 

Mrs King yn ddi-

gyswllt, amser 

rheolaethol 

 

*Miss Tori Jones yn 

addysgu bl.2 

 

*Mae Miss Tori Jones yn cael ei chyflogi gan yr ysgol yn barod.  Mae Miss Jones yn athrawes gymwysedig.  Ar hyn o bryd mae Miss Jones yn cynorthwyo 

ym ml.5 a 6 ac yn addysgu blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ar ddau ddiwrnod yr wythnos.  Llynedd, roedd Miss Jones wedi arwain grwpiau addysgu yn 

nosbarthiadau Meithrin a Derbyn, mae ganddi brofiad helaeth o fod gydag ystod oedran o blant yn Ysgol Hafan y Môr. 

 

 Mrs Griffiths 

 Mrs King 

 Miss Tori Jones 


