
Ein dymuniadau 
gorau i chi dros yr  

ŵyl.  

Nadolig Llawen i 
chi a Blwyddyn 
Newydd Dda!

Dyddiadau i’w cofio:-

2019

7.1.19 - H.M.S

8.1.19 - plant nôl yn yr 
ysgol

18.1.19 - Gwasanaeth 
dosbarth Miss Wilson

1.2.19 - Gwasanaeth 
dosbarth Blwyddyn 1 a 2 
Miss Catrin Jones

8.2.19 - Gwasanaeth 
dosbarth Miss Ferraro

25.2.19 - Hanner Tymor

   Plant Mewn Angen

Ar ddydd Gwener 16eg o Dachwedd gwisgodd pob un 
o’r staff a’r disgyblion ddillad smotiog gan godi £475 
tuag at elusen plant mewn angen.  Diolch yn fawr am 

gyfrannu.

Golygyddion

Jonah Marks, Gwenno Davies, Sophie evans, tomos dafydd

Llongyfarchiadau mawr i 
Miss Rhian Evans ar 

enedigaeth Dafydd Wyn 
ym mis medi.

Llongyfarchiadau i Mrs 
Angharad Williams a 
MRS Sioned Jones ar 

achlysur eu priodasau 
dros y gwyliau haf.

Rhifyn Rhagfyr 2018 O’r fesen derwen a dyf…

Elusen Macmillan
Diolch i bawb wnaeth 
gefnogi elusen 
Macmillan ar ddydd 
Gwener Medi 28ain.  Fe 
godwyd £505.38 gan y 
Cyngor Ysgol.



PÊl-rwyd

Ar Dachwedd yr 8fed Cafodd 
cystadleuaeth pÊl-rwyd ei chynnal 
yn y pod yng nghaerfyrddin. Roedd 
nifer o dimoedd yn cystadlu.  Fe 

wnaeth tîm A a B yr ysgol chwarae yn 
arbennig o dda gan sgorio llawer o 
goliau. llongyfarchiadau i Dîm a yr 
ysgol sydd wedi cyrraedd y rownd 

derfynol.

Gymnasteg

Llongyfarchiadau i aelodau o dîm gymnasteg yr ysgol a fuodd yn cystadlu 
yng nghystadleuaeth yr urdd ar ddydd iau 29ain o Dachwedd.

Grŵp Gymnasteg - 1af
triawd - marged jones, ffion norgrove ac anna jones - 1af
deuawd - marged jones ac anna jones - 1af
unigol - marged jones - 1af
unigol - anna jones - 2ail

Rygbi

Cynhaliwyd  cystadleuaeth  rygbi’r  Urdd  
ar  Fedi  28ain  yn  Abergwili.    Llwyddodd  

tîm  yr  ysgol  i  gyrraedd  y  rownd  
gynderfynol.    Da  iawn  chi!

Yr Atom

Ar ddydd Llun 26ain o Dachwedd 
aeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 6 

lawr i gynrychioli’r ysgol yn yr 
Atom wrth i gyfrol newydd Cymru 

ar y Map gael ei lansio.  Bu’r 
disgyblion yn cystadlu mewn cwis 
yn erbyn Ysgol Llangynnwr.  Da 
iawn i’r criw wrth iddynt guro 

Ysgol Llangynnwr gan ennill llond 
hamper o lyfrau .

Ffair Nadolig 2018

Cafodd ein ffair Nadolig ei 
gynnal ar nos Iau 29ain o 
Dachwedd. Roedd llawer o 

stondinau, gemau, bwyd ac wrth 
gwrs  groto Siôn Corn. Diolch i 

bawb am gefnogi!



Yn ystod wythnos 24ain o Fedi bu disgyblion Blwyddyn 6 ar drip i Bentywyn.  
Gwnaethon fwynhau wythnos o weithgareddau difyr gan gynnwys

saethyddiaeth, zipwire ac abseilio. 

Bu cyffro mawr yn Uned 
Blwyddyn 1 a 2 ar ddydd 

Mercher Hydref 3ydd wrth 
iddynt groesawu 

‘Pembrokeshire Hogspital’ i’r 
ysgol.  Roedd y plant wedi 
dysgu llawer ac wedi cael 

hwyl yng nghwmni eu 
ffrindiau pigog newydd.  

Diolch hefyd i rieni Blwyddyn 
1 a 2 am eu cyfraniadau bwyd 
ar gyfer yr elusen draenogod.



Creu Llusernau

Ar ddydd Mawrth Hydref 16eg 
roedd disgyblion Blwyddyn 5 

a 6 wedi bod yn creu llusernau 
gyda help Theatr Byd Bychan 

ar gyfer yr orymdaith i 
ddathlu agoriad yr Egin.

Gorymdaith i’r Egin

Cynhaliwyd uchafbwynt agoriad yr 
Egin ar nos Iau Hydref 25ain gyda 

gorymdaith llusernau.  Roedd nifer o 
blant yr ysgol wedi ymuno yn yr 
orymdaith gan gario’r llusernau 

roeddent wedi ei creu yn yr ysgol.  
Roeddent yn werth ei gweld. 



Yn ystod wythnos y 5ed o Dachwedd, bu Mrs 
Axford, Mrs Williams a Mr Tiplady ar 

ymweliad i Ysgol Felix de Chevrier yn Fursac 
yn Ffrainc.  Aethant yno fel rhan o Brosiect 
Erasmus yng nghyd ag Ysgol Peniel.  Cafwyd 

wythnos hwylus yn cysgodi athrawon o 
Ffrainc, ymweld gydag amgueddfeydd a dysgu 

am arbenigedd a hanes ardal Limoges.  

Bonjour

                  Sioe Branwen
Ar ddydd Gwener 16eg o Dachwedd, yn 
Theatr y Lyric Caerfyrddin, aeth yr 
Adran Iau i wylio sioe Branwen.  Roedd 
llawer o gymeriadau yn ogystal a 
Branwen, Matholwch, Efnishen, 
Nishen a Bendigeidfran. Mwynhaodd 
pawb y sioe.  Roedd yn arbennig-10 
allan o 10!

Stwnsh Sadwrn

Ar yr 20fed o Dachwedd aeth Tomos 
Jones a Rhiannon Evans i Barc 
Gwledig Pen-bre i gystadlu mewn 
cystadleuaeth ar sioe S4C Stwnsh 
Sadwrn. Roedd pedwar ysgol yn 

cystadlu ac Ysgol y Dderwen ddaeth 
yn fuddugol. Llongyfarchiadau i 

Tomos a Rhiannon. 



Diwrnod V.E

Ar y 27ain o dachwedd Bu 
Blwyddyn 5 a 6 yn dathlu 
Diwedd yr ail ryfel byd 

wrth fynd ar drip i 
Amgueddfa Abergwili, 
gwisgo lan yn Nillad y 
cyfnod (Hyd yn oed yr 

athrawon) a chael parti. 
Cyn y parti fe fuodd y 
disgyblion yn brysur 

iawn yn coginio Hash Ham,  
bisgedi moron ac Eira 

mafon.

Cwis Dim Clem 2018

Fe aeth criw Blwyddyn 6 sef Jona Marks, Meg 
Lewis, Lili Pemberton a Tomos Axford lawr i 
Ysgol Abergwili i gystadlu yng nghwis dim clem. 
Roedd y pedwar yn cystadlu yn erbyn Ysgol 
Abergwili ac Ysgol Llangynnwr. Llongyfarchiadau 
i dîm yr ysgol wrth iddynt ddod yn fuddugol gan 
gamu ymlaen i’r rownd nesaf.

Oes Fictoria

Bu Blwyddyn 3 a 4 yn 
dysgu am hanes oes 
fictoria yn ystod y 
tymor ac ar ddydd 
Gwener 7fed o 
Ragfyr fe wnaethant 
fwynhau 
gweithgareddau’r 
oes a gwisgo i fyny.



Ar ddydd Mawrth Rhagfyr 11eg a dydd Iau Rhagfyr 13eg aeth Uned 
Meithrin a Derbyn a Blwyddyn 1 a 2 ar drip Nadolig i’r Gerddi 

Botaneg.  Roedd y plant wedi mwynhau ymweld gyda Sion Corn, 
gwylio pantomeim ac arddangosfa tylluanod.  

Ar ddydd iau rhagfyr 6ed, yng nghapel y tabernacl, fe 
wnaeth y cyfnod sylfaen gyflwyno gwasanaeth am wir ystyr 
y nadolig.  Hyfryd oedd gweld y capel dan ei sang.  diolch 
i’r parchedig peter cutts ac aelodau’r tabernacl am gael 
defnyddio’r capel, mr marc griffiths am y sain, mr royston 
massocchi a mr Mike Phillips am chwarae fel rhan o’r band a 
Mr Meredydd a Mrs Nia Jones am ffilmio’r gwasanaeth.  



Ar ddydd Mercher 
Rhagfyr 12fed fe 

wnaeth ddisgyblion 
Blwyddyn 5 a 6 

berfformio’r sioe 
‘Bwrlwm 

Bethlehem’. Braf 
oedd gweld neuadd 
yr ysgol yn orlawn 

a phawb wedi 
mwynhau.

Ar ddydd llun rhagfyr 17eg bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn 
cyflwyno hanes nadolig yn yr oes fictoria.  roedd y plant 
wedi mwynhau gwisgo yng ngwisgoedd y cyfnod a dysgu am 

yr hanes.


