
 

 

 

 

 

Ebrill 20fed 2020 

Annwyl rieni,  

Gobeithio eich bod yn cadw’n iach ac yn ddiogeI, ac wedi gallu mwynhau’r Pasg. Hoffwn 

egluro ychydig o ran ein trefniadau ysgol i gadw mewn cysyltiad â chi a’ch plentyn ac i rannu 

syniadau/gwaith ar gyfer yr wythnosau nesaf. 

Yn gyntaf, fe hoffwn eich hysbysu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, NA FYDD 

YSGOL GLANRAFON YN AIL AGOR WYTHNOS YMA – ac yn aros ar gau hyd nes y derbynnir 

canllawiau pellach oddi wrth Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru. 

Hoffwn bwysleisio mai’r hyn sy’n allweddol ar hyn o bryd yw ein bod i gyd yn ddiogel ac yn 

iach, yn hytrach na faint o daflenni fydd plentyn yn eu cwblhau. Yr ydym yn sylweddoli pa 

mor anodd yw hi arnoch chi fel rhieni, ac nid ydym eisiau rhoi pwysau di angen arnoch. Pan 

ddaw yr amser i ni edrych yn ôl ar y cyfnod yma, cyfnod byr fydd o yn nhreigl ein bywydau 

ni. Cyfnod y bydd ein plant yn cofio’n wahanol efallai...misoedd braf 2020 ble roedd cyfle 

iddynt dreulio amser gwerthfawr gyda’r teulu...yn gyfnod ble roeddent wedi dysgu nifer o 

sgiliau wrth adeiladu, chwarae gêmau, darllen, coginio, peintio, heb fod yn agos at y 

dosbarth...yn gyfnod ble bydd y plant yn dysgu mai nid faint o gyflog sy’n mesur gwerth 

person, ac nad oes rhaid i arwr fod yn enwog.  

Byddwn ni fel ysgol yn darparu cyfleoedd ar gyfer ‘Dysgu o Bell’ ac fe fydd hyn yn cychwyn o 

fory ymlaen sef Dydd Mawrth, Ebrill 21ain. Annog y disgyblion i fentro ar y tasgau fyddwn 

ni fel staff ac wrth gwrs, nid yn eu gorfodi. Rydym wedi cymeryd hyn mewn i ystyriaeth wrth 

gynllunio a gosod y tasgau ar gyfer oedrannau penodol. Hefyd, fe sylwch, nad oes amserlen 

pendant ar gyfer y gweithgareddau gan ein bod yn dymuno rhoi hyblygrwydd i chi fel 

teuluoedd i gyflawni'r tasgau o fewn amserlen sy'n gweithio i chi.  Byddwn yn annog pob 

disgybl i fod mor actif â phosibl yn feddyliol ac yn gorfforol bob dydd ond yn deall y gallai 

hyn fod yn anodd mewn realiti. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd pob athro (gan gydweithio’n agos iawn gyda staff eraill o 

fewn eu hadrannau dysgu) yn uwchlwytho tasgau/gweithgareddau ar gyfer ei dosbarth. 

Byddwn yn gwneud hyn drwy ddefnyddio ‘Microsoft Teams’ drwy Hwb ar gyfer yr Adran Iau 

(Bl 3, 4, 5 a 6) a Seesaw ar gyfer y Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2). Byddwn yn 

dechrau trwy uwchlwytho 6 gweithgaredd yn wythnosol (bob bore Dydd Mawrth) - byddwn 

yn monitro y trefniadau yn reolaidd a gweld sut mae pethau’n mynd. Bydd y tasgau yn 

canolbwyntio ar chwe maes sef Lles a Ffitrwydd, Gweithgareddau Ieithyddol, 

Gweithgareddau Mathemategol, Tasgau Digidol, Tasgau Creadigol a gweithgareddau i hybu 



Meddylfryd Twf ac ymlacio.  Ar gyfer Wythnos 1, bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael yr 

un gweithgareddau, fel y bydd CA2, ond wedyn, bydd y gweithgareddau yn cael ei grwpio 

fesul adran – Meithrin a Derbyn gyda’i gilydd, Bl 1 a 2, Bl 3 a 4 a Bl 5 a 6.  

Gall y disgyblion wneud y gwaith ar bapur a’i gadw adref mewn ffolder, neu ei gwblhau yn 

ddigidol drwy ebostio eu hathrawon neu arbed a rhannu eu gwaith ar “Teams” neu 

“Seesaw”. Mae’n dderbyniol hefyd iddynt gwblhau y gwaith ar bapur, tynnu ei lun a’i rannu 

gyda gweddill y dosbarth neu efo’r athro.  Bydd athrawon yn cydnabod ac yn ymateb i waith 

y disgyblion, ond nid yn ei farcio.  

Cofiwch bod y sefyllfa rydym ynddi yn un gwbl newydd i ni fel ysgol fel ag y mae i chi fel 

rhieni, ac rydym yn cesio addasu y gorau medrwn ni i ddarparu cyfleoedd a thasgau i’ch 

plentyn. Efallai bydd rhai problemau yn codi yn ystod y dyddiau nesaf, ond gofynnwn i chi 

fod yn amyneddgar efo ni, ac fe geisiwn ein gorau i’ch cynghori a chynnig cefnogaeth i chi.  

Ein prif flaenoriaeth fel ysgol yw lles ein disgyblion a'u teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd 

hwn, felly os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau, problemau neu sefyllfaoedd cartref/teulu 

yn newid, cysylltwch â'r athro dosbarth neu ebostiwch yr ysgol. Nid yw dysgu o bell am fod 

yn union fel dysgu yn yr ysgol/ystafell ddosbarth, felly peidiwch â rhoi unrhyw bwysau 

arnoch eich hunain! 

Rydym yn atodi ychydig o gyfarwyddiadau/nodiadau i chi fel rhieni ar sut i fynd ati i gael 

mynediad i Teams a Seesaw. (Ymddiheuriadau fod rhain yn Saesneg yn unig.) 

Dilynwch y linc isod er mwyn gweld sut i gael mynediad i Microsoft Teams a hynny drwy 

Hwb. 

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+log+on+to+teams+through+hwb&docid=6

08035277053952495&mid=47AE0FBFC09010A52A7247AE0FBFC09010A52A72&view=detail

&FORM=VIRE 

Bydd plant y Meithrin yn derbyn côd i fynd ar Seesaw drwy ei ebost Hwb (Outlook drwy 

Offfice 365 – gweler y cyfarwyddiadau) prynhawn ma. Yna, dilynwch y daflen ar gyfer 

Seesaw.  

Hoffwn hefyd eich hatgoffa chi fel rhieni, ac am y pwysigrwydd o atgoffa eich plant, am 

ganllawiau ymddygiad derbyniol tuag at staff a phlant eraill ar y llwyfannau cyswllt yma. 

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder. Cysylltwch gyda’r Swyddfa 

postglanrafon@hwbcymru.net am unrhyw ymholiad cyffredinol, neu am unrhyw broblem 

dechnegol gyda chyfrifon Hwb, Teams neu Seesaw, cysylltwch gyda’r Dirprwy, sef Mrs Einir 

Huws trwy ebost – HUWSE@hwbcymru.net 

Diolch yn fawr, 

 

Cofion gorau atoch a chadwch yn saff, 

Holl Staff Ysgol Glanrafon 
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