
Annwyl rieni, 

Dyma ni wedi dod i ddiwedd blwyddyn ysgol arall, sydd wedi bod yn wahanol iawn i bob un 

ohonom. 

Rydym oll yn falch y bydd yr ysgol yn agor i bawb ym mis Medi – er y bydd pethau yn eithaf 

gwahanol wrth gwrs.  

I ddilyn, ceir amlinelliad o’r trefniadau cychwynnol ar gyfer yr ail agor: 

• Ni fydd y disgyblion yn dod i’r ysgol yn ystod yr wythnos gyntaf (Medi 1af – 4ydd) gan 

y bydd yr amser hwnnw yn cael ei ddefnyddio i baratoi’r ysgol a gwneud y trefniadau 

terfynol angenrheidiol ar gyfer yr ail agor. 

• Bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol yn eu tro yn ystod yr wythnos o Fedi’r 7fed 

i’r 11eg. fel a ganlyn: 

Dydd Llun, Medi 7fed a dydd Mawrth, Medi 8fed – Derbyn, Blwyddyn 2,4 a 6. 

Dydd Mercher, Medi 9fed a dydd Iau, Medi 10fed – Derbyn, Blwyddyn 1,3 a 5. 

Dydd Gwener, Medi 11eg ac ymlaen – Derbyn, Blwyddyn 1,2,3,4,5 a 6. 

• Gofynnir i’r plant ddod yn eu gwisg ysgol yn ystod yr wythnos gyntaf. 

• Meithrin – Bydd y disgyblion ieuengaf yn dod i mewn o Fedi 21ain. ymlaen. 

• Bydd y disgyblion wedi’u lleoli yn eu dosbarthiadau. Er mwyn sicrhau sefydlogrwydd, 

mae’r blynyddoedd ieuengaf ymhob dosbarth yn aros gyda’r un athrawon yn ystod y 

flwyddyn nesaf (ar wahan i ddosbarthiadau Blwyddyn 5 a 6). 

• Amseroedd dechrau a gorffen – Bydd hynny’n cael ei amrywio fel a wnaed am y tair 

wythnos ddiwethaf. Byddwch yn derbyn y wybodaeth derfynol am hynny yn ystod yr 

wythnos gyntaf o fis Medi. 

• Os oes unrhyw deulu yn mynd ar wyliau dramor yn ystod y gwyliau, rhaid sicrhau eu 

bod yn hunanynysu am 14 niwrnod ar ôl dychwelyd, os ydynt wedi ymweld â gwlad 

sy’n gofyn am hynny. 

• Ni fydd y Clybiau Brecwast ac ar ôl ysgol yn ail ddechrau cyn dydd Llun, Medi 14eg.  

• Bydd manylion a gwybodaeth pellach yn cael eu hanfon ymlaen atoch yn ystod yr 

wythnos gyntaf, sef o Fedi 1af-4ydd. 

 

Dymunaf bopeth gorau i’n disgyblion Blwyddyn 6 wrth iddynt symud ymlaen i addysg 

uwchradd ym mis Medi – byddwn yn eich methu i gyd, a fyddwn ni fyth yn eich anghofio. 

Manteisiaf ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb yn ddiwahan am eu cyfraniad gwerthfawr i 

gymuned Ysgol Glanrafon yn ystod y flwyddyn addysgol hon, a dymunaf wyliau hapus a 

dedwydd i bob un. Gobeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a gorffwyso cyn ail ddechrau 

addysg llawn amser eto ym mis Medi. 

Pob dymuniad da i bawb o fewn teulu Ysgol Glanrafon. 

Ll.M.Jones (Miss)  

(Prifathrawes)  


