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         Mawrth 18fed 2020 

Annwyl rieni a gwarchodwyr, 

Isod mae diweddariad ynglyn â’r ysgol o ran Covid-19. 

1. Mae’r ysgol yn dal ar agor. Ar hyn o bryd, mae’r ysgol yn dal ar agor. Dyden ni heb glywed 
dim byd i’r gwrthwyneb hyd yn hyn. Os daw unrhyw gyfarwyddiadau pellach gan yr 
awdurdodau o ran cau ysgolion, byddwn yn dilyn rhain ac yn eich diweddaru. Rydym yn 
monitro lefel y staffio yn gyson er mwyn sicrhau fod digon o staff yma i ofalu am y 
disgyblion. 

2. Gwaith – mewn cyswllt â’r uchod, mae’r staff ar hyn o bryd yn paratoi adnoddau y gall y 
disgyblion eu gwneud adref pe bai’r ysgolion yn cau. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth 
efo chi am hyn os byddwn yn cau. 

3. Glanhau – mae’r ysgolion yn cael eu glanhau’n drylwyr gan dîm glanhau’r Cyngor ar 
ddiwedd pob dydd. Yn ychwanegol at hyn, mae staff yn glanhau a diheintio adnoddau, 
doleni drws ayyb  yn gyson yn ystod y dydd. 

4. Golchi dwylo – rydym yn sicrhau fod y disgyblion yn golchi dwylo yn gyson yn ystod y dydd. 
Mae’r disgyblion yn ymwybodol o bwysigrwydd hyn a rydym yn gwerthfawrogi eich 
cefnogaeth chi yn eu hannog efo hyn yn ogystal. 

5. Ymwelwyr – rydym yn lleihau nifer yr ymwelwyr efo’r ysgol i rai hanfodol yn unig.  
6. Digwyddiadau a chlybiau– rydym yn asesu’n barhaus y drefn o fynd â disgyblion i wersi 

nofio, gymnasteg a tenis (Plas Coch) a mewn cysylltiad cyson efo’r canolfanau yma. 
Fel arfer, rydym yn cynnal nosweithiau rhieni cyn diwedd y tymor neu’n fuan wedi 
Gwyliau’r Pasg. Rydym wedi penderfynu peidio mynd ymlaen â nhw ar hyn o bryd a 
byddwn yn eich hysbysu pan fyddwn yn eu cynnal.  
O ran adolygiadau CAU / CYU, ni fyddwn yn cynnal rhai wyneb yn wyneb efo rhieni a 
gofalwyr am y tro, ond mi yden yn eu hadolygu’n fewnol yn yr ysgol a byddwn yn rhannu 
unrhyw wybodaeth berthnasol. 
Ni fydd unrhyw glwb chwaraeon yn cael ei gynnal ar ôl ysgol hyd nes y clywch yn wahanol. 

7. Digwyddiadau torfol o fewn yr ysgol – ni fyddwn yn cynnal gwasanaethau ysgol cyfan am y 
tro. Rydym wrthi yn adolygu ac addasu trefniadau amser cinio / clwb brecwast ar hyn o 
bryd. 

8. Salwch – gofynwn i chi barhau i ddilyn cyngor yr awdurdodau ynglyn â symptomau / hunan 
ynysu . 

Byddwn yn eich hysbysu drwy’r ffyrdd arferol am unrhyw wybodaeth berthnasol bellach. 

Rydym yn hynod o ddiolchgar i chi am eich cefnogaeth, cydweithrediad a’ch hamynedd yn ystod y 
cyfnod anodd yma i bawb. 

 

Gyda diolch, 

Osian Jones 
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