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Dysgu o Bell – pan fydd disgyblion gartref ac yn derbyn eu haddysg ar-lein.  

Dysgu Cyfunol - pan fydd disgyblion yn treulio rhywfaint o amser wyneb yn wyneb yn yr ysgol a 

rhywfaint o amser gartref ac yn derbyn eu haddysg ar-lein.  

Dysgu o Bell/Cyfunol yn Ysgol Glanrafon 

Yn Ysgol Glanrafon, byddwn yn darparu gweithgareddau Dysgu o Bell a Dysgu Cyfunol i holl 

ddisgyblion yr ysgol.  Annog y disgyblion i fentro ar y tasgau fyddwn ni fel staff ac yn amlwg, nid yn 

eu gorfodi. Rydym wedi ystyried nifer o agweddau a heriau wrth gynllunio a gosod tasgau ar gyfer 

oedrannau penodol er mwyn ceisio darparu gweithgareddau sy’n gyraeddadwy i bawb. Fe sylwch 

nad oes amserlen pendant 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. 

Gweler esboniad o’r drefn o Ddydd Llun, Ionawr 11eg ymlaen ac hefyd am ein cynlluniau fel ysgol 

dros yr wythnosau nesaf.  

Tasgau Dysgu o Bell/Dysgu Cyfunol  

• Byddwn yn parhau i osod tasgau amrywiol drwy Teams a Seesaw.  

• Bydd pob athro (gan gydweithio’n agos iawn gyda staff eraill o fewn eu hadrannau dysgu er 

mwyn sicrhau cysondeb) yn uwchlwytho tasgau/gweithgareddau ar gyfer y dosbarth yn 

ddyddiol.  

• Byddwn yn parhau i gynllunio tasgau wrth ddilyn Chwe Maes Dysgu a Phrofiad y Cwricwlwm 

Newydd. Nodir y meysydd isod. 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)  

Parhau gyda’r grid chwe maes ar ddechrau pob wythnos, gydag ambell her ddyddiol ychwanegol.  



Cyfnod Allweddol 2 (Bl 3,4,5 a 6)  

Yn wahanol i’r arfer, byddwn rwan yn gosod tasgau yn ddyddiol yn hytrach na’n wythnosol. Byddwn 

yn canolbwyntio ar dasgau Iaith a Rhifedd o Ddydd Llun i Ddydd Mercher, yna bydd gweddill y tasgau 

yn canolbwyntio ar y meysydd eraill, ac yn cael eu rhannu ar Ddydd Iau a Ddydd Gwener.  

YSGOL GYFAN 

Petai y disgyblion yn gallu cwblhau y tasgau erbyn 2 o’r gloch bob dydd, byddai hyn o gymorth mawr 

i ni fel staff, ond wrth gwrs, rydym yn gwbl hyblyg ac yn deall nad ydy hyn yn bosibl i rai.   

Yn achlysurol, byddwn hefyd yn rhannu tasgau eraill yn ymwuned ag achlysur neu ddiwrnod 

arbennig. e.e. Diwrnod Santes Dywnwen. 

Bydd y tasgau yn cael eu huwchlwytho fel rhan o grid unwaith eto ond byddwn ni hefyd fel staff yn 

uwchlwytho ambell fidio i’r plant i’w cyfarch ac i egluro ambell weithgaredd.  

Staff Dysgu 

Bydd staff dysgu ar gael rhwng 9 ac 10.00 ac 1.00 a 2.00 i ymateb i unrhyw ymholiad perthnasol a 

hynny drwy posts ar Teams, sylwad ar Seesaw neu ar ebost. Yn ystod gweddill yr amser, bydd y staff 

yn brysur yn cynllunio gweithgareddau ac yn marcio/ymateb i waith y disgyblion. Byddwn yn 

canolbwyntio ar y positif wrth roi adborth ar waith plentyn, ac os yn berthnasol, byddwn yn rhoi 

targed i wella ar gyfer unigolion.  

Os gwlewch yn dda, gofynnwn i chi fod yn ymwybodol y bydd staff dysgu yn yr ysgol rhai dyddiau yn 

gofalu am ddisgyblion yn yr Hwb Dysgu ac ar yr un pryd yn darparu Dysgu Cyfunol iddynt hwythau. 

Os nad ydy aelod o staff yn ymateb i gwestiwn neu i waith eich plentyn yn syth, hoffwn eich sicrhau y 

byddant yn gwneud eu gorau i ymateb pan mae’n gyfleus iddynt.  

Sesiynau Sgwrsio Byw  

Ein bwriad fel ysgol ydy cynnal sesiynau sgwrsio byw ar gyfer ein disgyblion. Rydym yn y broses ar 

hyn o bryd yn ceisio cael gweithdrefnau yn eu lle ar gyfer hyn er mwyn gofalu fod y broses yn un 

gwbl ddiogel. Bydd holl staff yr ysgol yn derbyn hyfforddiant er mwyn i’r broses fod yn un gadarn 

gyda chanllawiau clir mewn lle.  

Mae’r Sesiynau Sgwrsio byw yn debygol o ddigwydd yr wythnos yn dechrau Ionawr 18fed a hynny 

drwy Teams. (Rydym yn ymwybodol mae dim ond CA2 sydd yn defnyddio Teams ar hyn o bryd, ond 

rydym yn awydddus i’r CS wneud hefyd. Mae posib cael mynediad i Teams drwy cyfrif Hwb y 

disgyblion. Rhieni Y Cyfnod Sylfaen - Peidiwch a phoeni yn ormodol am hyn ar hyn o bryd – bydd mwy 

o fanylion i ddilyn wythnos nesaf).  

Ein bwriad yn y Sesiynau Byw yma ydy rhoi cyfle i’r disgyblion sydd ddim yn mynychu’r Hwb Dysgu yn 

yr ysgol, gyfathrebu a sgwrsio gyda’u hathro. Bydd cyfle yma iddynt sgwrsio yn anffurfiol yn y 

Gymraeg, trafod amrywiol bethau, trafod sut mae pethau yn mynd gyda’r tasagau a hefyd (os ydynt 

yn dymuno) mynegi unrhyw bryderon. Rydym yn bwriadu grwpio y plant i grwpiau o tua 6 i 8 disgybl 

er mwyn rhoi cyfle i bawb allu sgwrsio. Bydd sesiynau o rhyw 20munud yn cael eu trefnu gyda chi fel 

rhieni ar gyfer eich plentyn. 

Bydd mwy o fanylion am hyn yn dod atoch wythnos nesaf, ynghyd â ffurflen ganiatad digidol er 

mwyn i’ch plentyn allu cymeryd rhan yn y sesiynau. Fe fydd rhaid i’r ffurflen gael ei llenwi gennych 

cyn i’ch plentyn allu cymeryd rhan yn y sesiynau byw yma.  



Hoffwn nodi yma – ni fydd y plant sy’n mynychu’r Hwb Dysgu yn cael mynediad i’r sesiynau byw ar 

hyn o bryd.  

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

postglanrafon@hwbcymru.net am unrhyw ymholiad cyffredinol, neu os oes gennych unrhyw 

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

Huws trwy ebost – HUWSE@hwbcymru.net 

Hefyd, fe welwch gyfeiriadau ebost athro/athrawes eich plentyn. Cofiwch gysylltu gyda nhw os oes 

gennych unrhyw gwestiwn neu bryder am unrhyw beth a nodir uchod.  

Cyfeiriadau E-byst Staff Addysgu / Teaching Staff Email Addresses 

Y Blynyddoedd Cynnar / Early Years 

Mrs Rhian Jones JONESR50@hwbcymru.net 

Mrs Sioned Booth BOOTHS26@hwbcymru.net 

Mrs Lisa Lloyd Davies DAVIESL48@hwbcymru.net 

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 

Mr Eilir Roberts ROBERTSE46@hwbcymru.net 

Mrs Catrin Morris MORRISC12@hwbcymru.net 

Mrs Catrin Tudur TUDURC@hwbcymru.net 

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 

Mrs Gwenan Gatrell GatrellG@hwbcymru.net 

Mrs Einir Huws / 
Mrs Debbie Aykroyd 

HUWSE@hwbcymru.net 
AykroydD@hwbcymru.net 

Mr Gareth Jones / 
Mrs Lowri Fernandes 

JONESG34@hwbcymru.net 
FernandesL3@hwbcymru.net 

Mrs Sioned Coulman CoulmanS1@hwbcymru.net 

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 

Mr Rhydian Jones JONESR261@hwbcymru.net 

Mrs Gwenan Williams WILLIAMSG26@hwbcymru.net 

Mrs Lowri Hogg HoggL3@hwbcymru.net 

ANCO 

Mr Gareth Jones SEN-CU@hwbcymru.net 

 

Yn olaf, rydym yn gwerthfawrogi bob cefnogaeth gennych fel rhieni. Dydy hi yn amlwg ddim yn 

hawdd addysgu o adref o dan amgylchiadau heriol, felly diolchwn i chi o flaen llaw am eich gwaith. 

Rydym mor ffodus o’n plant yn Ysgol Glanrafon, ac edrychwn ymlaen yn fawr i gael eu croesawu yn 

ôl yn yr ysgol pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.  

Diolch yn fawr a chofion gorau atoch. Cadwch yn ddiogel. 

Holl Staff Ysgol Glanrafon 
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