
Annwyl bawb, 

Mae’n anodd credu ein bod heddiw yn dechrau ar y nawfed wythnos ers i’r ysgol orfod cau 

mor ddisymwyth ar Fawrth 20fed.  

Rydym yn wir obeithio eich bod i gyd yn cadw’n iach ac yn ddiogel ac yn ymgodymu gyda’r 

sefyllfa anodd hon cystal ag sydd bosib. Rwyn deall yn iawn eich bod chithe blant yn gweld 

eisiau eich ffrindiau ac yn methu trefn arferol diwrnod ysgol. Gallaf eich sicrhau ein bod yn 

methu cwmni pob aelod o deulu arbennig Glanrafon yn aruthrol, a fyddai yna ddim byd 

gwell gan yr un ohonom na chael eich gweld i gyd unwaith eto.  

Ond mae rhaid i ni aros am arweiniad o’r Cynulliad cyn y cawn y fraint a’r pleser hwnnw eto. 

Gwelsoch yr holl sylw ar y cyfryngau i’r ffaith bod ysgolion Lloegr yn agor i rai disgyblion ar 

Fehefin 1af – nid dyma’r achos yma yng Nghymru. Ni fydd Ysgol Glanrafon, nac unrhyw ysgol 

arall yng Nghymru, yn agor hyd nes y bydd y Gweinidog Addysg a Llywodraeth Cymru yn 

hollol sicr ei bod yn ddiogel i blant a staff ddychwelyd. Hyd yn oed bryd hynny, mae’n 

debygol iawn mai nifer cyfyngiedig fydd yn dychwelyd ar y tro. Bydd y trafodaethau nesaf yn 

digwydd ddiwedd Mai, a bydd gwybodaeth pellach ar gael ar ôl hynny. Beth bynnag a 

ddigwydd yr adeg honno, bydd tair wythnos o rybudd cyn y bydd unrhyw ysgol yn agor, nac 

y bydd unrhyw garfan o ddisgyblion yn dychwelyd. 

Manteisiaf ar y cyfle hwn i ddiolch i staff yr ysgol am eu gwaith yn arolygu yn yr Hwb Gofal 

ac hefyd am baratoi gweithgareddau symbylus ar lein ar gyfer yr holl ddisgyblion yn 

wythnosol. Gwerthfawrogir y cyfan yn fawr. Diolch hefyd i chithe am eich cefnogaeth i’r 

plant, ac mor hyfryd yw gweld eu gweithgareddau ar Teams a SeeSaw. Bydd yn wyliau 

hanner tymor yr wythnos nesaf ac rwyn mawr obeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a chael 

seibiant haeddiannol bryd hynny. 

Fe’ch hatgoffir i gofio cysylltu trwy e bost unrhyw bryd ar postglanrafon@hwbcymru.net os 

oes gennych unrhyw ymholiad – mae’n bleser gallu cynnig cymorth mewn rhyw ffordd neu’i 

gilydd yn ystod yr amser anodd hwn. 

Rydych oll yn ein meddyliau a’n calonnau’n gyson. 

Cofion arbennig iawn at bob un o blant Ysgol Glanrafon – “fe ddaw eto haul ar fryn” 

cofiwch. 

Yn ddi-ffuant iawn, 

Ll.M.Jones (Miss) 

(Prifathrawes)     
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