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          Dail y Dderwen
!

       Dathliadau Ysgol y Dderwen yn 60!!

Ar y 3ydd o Orffennaf  bu plant ac athrawon yr ysgol 
yn mwynhau diwrnod o ddathlu yr ysgol yn 60! 
Mwynhaodd bawb picnic hyfryd ar gae yr ysgol ac 
yna hufen ia. Roedd hi’n ddiwrnod arbennig iawn. !

Braf oedd gweld y neuadd yn orlawn ar y 3ydd o 
Orffennaf a dosbarth Miss Wilson yn ein diddanu yn 
eu gwasanaeth dosbarth. Gwasanaeth arbennig a 
diddorol iawn. Da iawn i bawb.!

                        Eisteddfod yr Urdd!

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r holl ddisgyblion yr ysgol a 
fu’n cystadlu ac yn perfformio yn Eisteddfod yr Urdd yng 
Nghaerffili. Dyma restr o’n llwyddiannau. 

Marged Jones- 1af- Unawd Bl 2 

Aron Hedd- 2il- Cystadleuaeth Argraffu 

Siwan Jones-1af- Unawd Bl 3 a 4  

Stella Fisher- 2il- Cystadleuaeth Print Lliw 5 a 6. Yn sgil eu 
llwyddiant yng nghystadleuaeth yr unawd bydd Marged a 
Siwan yn cael y cyfle i fynd i Disneyland Paris gyda rhai o 
enillwyr rhai o’r cystadleuaethau eraill. 

!

            POB LWC! 

Pob hwyl i ddisgyblion 

blwyddyn 6 fydd yn ein 

gadael ar ddiwedd y 

tymor. Ein dymuniadau 

gorau i chi yn Ysgol Bro 

Myrddin. Bydd 

gwasanaeth olaf 

blwddyn 6 ar ddydd 

Mercher 15ed o 

Orffennaf. Gwasanaeth 

emosiynol iawn mae’n 

siwr! 

Byddwn hefyd yn 

ffarwelio a Mrs Eleri 

Lewis ar ddiwedd y 

tymor. Ein dymuniadau 

gorau iddi a diolch yn 

fawr am bopeth dros y 

blynyddoedd. 



   Ffeithiau Ffrwydrol!! 

Mae rhan fwyaf o bobl 

yn treulio traean o’i 

bywydau yn cysgu. 

Ar gyfartaledd, mae 

pobl yn treulio deg 

mlynedd o’i bywydau 

mewn car. 

Mae’r galon yn curo 

tua 70 gwaith y 

funud, felly 37 miliw 

gwaith y flwyddyn.

       Cyngerdd y Proms 

!
Ar ddydd Mawrth y 23ain o 

Fehefin, aeth disgyblion 
blwyddyn 5 a 6 i Theatr y Ffwrnes 
i berfformio o flaen cynulleidfa o 
500 o bobl. Bu’r disgyblion yn 
ymarfer trwy’r dydd ar gyfer y 

noson.

                          Aneirin Karadog!

Ar ddydd Gwener y 12fed o Fehefin, daeth 
y bardd Aneirin Karadog i’r ysgol i weithio 
gyda disgyblion blwyddyn 6. Ysgrifenodd 
bawb o flwyddyn 6 gerdd gwych! Bydd y 
bardd Mererid Hopwood yn beirniadu ac 
yn dewis yr enilydd a fydd yn ennill y 
gadair yn seremoni Cadeirio Prifardd 
Ysgol y Dderwen ar y 15ed o Orffennaf.

                                                            Tripiau 
Mae llawer o dripiau wedi bod y tymor hyn! Aeth disgyblion Meithrin a Derbyn i Fferm Ffoli. Cafodd 
pawb amser arbennig a chyfrous wrth weld yr holl anifeiliaid gwahanol enwedig y llewod!. Aeth 
disgyblion blwyddyn 1 a 2 i Barc Manor. Cawsant ddiwrnod a hanner er na fu’r haul yn gwenu. 

Fe aeth blwyddyn 3 a 4 i bwll nofio ‘Blue Lagoon’ Cafodd y plant llawer o hwyl ar y llithrennau a 
chael gwersi achub bywyd. 

Yna, aeth blwyddyn 5 a 6 i Fae Caerdydd. Bu’r plant yn mwynhau picnic ac yna yn mwynhau’r taith 
hyfryd o gwmpas y bae yn gweld y golygfeydd hyfryd, 

Diolch yn fawr i’r holl athrawon a fuodd yn trefnu’r tripiau. Cafodd pawb dripiau ffantastig!!

Ar Garlam 

Aeth Joshua Morbey a Gareth Jones i Ysgol Peniel i wneud cyflwyniad am fwydydd 
Eco. Gwnaethant gyflwyniad o flaen yr ysgol gyfan yn y gwasanaeth. Helpodd Cynan 
Evans, Rhys Lewis, Tomos Ifan a Dylan Pearce-Taylor i wneud y llyfryn.
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                   Chwaraeon

   Ar y 20fed o Fai aeth rhai o fechgyn blwyddyn 5 a 

6 i Lundain i gynrychioli tim pel-droed Abertawe yn 

Nhwrnament Cenedlaethol Ysgolion Prydain yn 

‘White Hart Lane’ Chwaraeon nhw Burnley, Lerpwl, 

Man City a West Brom. Chwraeodd y bechgyn yn 

arbennig. Da iawn chi fechgyn!

            Criced Merched 

Llongyfarchiadau  i’r merched 

am gyrraedd y ffeinal yng 

nghystadleuaeth Criced De 

Cymru. Yn anffodus  Ysgol 

Griffith Jones aeth  a hi. Da 

iawn chi ferched.

               Criced Bechgyn 

Aeth criw o fechgyn blwyddyn 5 a 6 i 
gystadleuaeth criced De Cymru. Bu’r 
bechgyn yn ffodus iawn i gyrraedd y rownd 
derfynol ond yn anffodus roedden nhw 3 
rhediad tu ol ar y diwedd. Serch hynny 

daeth y bechgyn yn ol i’r ysgol a gwen 
mawr! Da iawn chi fechgyn!

                                                       Jocs!!! 

Beth chi’n galw dyn llaeth gwaethaf yr Eidal?    Mario Torriboteli 

Beth yw enw tad Sion Corn?  Pop Corn 

Ble mae merch o Geredigion yn mynd pan mae hi’n gweld llygoden?   I Bencader! 

Beth sy’n wyrdd ac yn arogli  fel paent gwyrdd?   Paent gwyrdd! 

Pam oedd y canwr angen ysgol?   I gyrraedd y nodau uchel! 

Beth yw’r peth gorau i’w roi mewn cacen?   Dy ddannedd! 

Beth wyt ti’n galw dyn eira yn yr haf?    Pwll o ddwr!! 

Pam nad oedd yr wyau yn siarad a’u gilydd?     Am eu bod nhw wedi ffrio!! 

Beth wyt ti’n galw pum potel o lemoned?      Grwp Pop! 

Aeth criw o fechgyn blwyddyn 3 a 4 
i chwarae criced yng Nghaerdydd ac 
fe chwaraeon nhw yn arbennig o dda. 
Llongyfarchiadau iddynt ac yn 
arbennig i Elis Price am ddal y bel yn 
y ffeinal.
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Golygyddion-Guilhem Lloyd,Llew Richards, Betsan Elias,Gwenan Jones,Elain Owen, Tomos Ifan a Gareth Jones. 

                                        
Mabolgampau 

Dydd Mercher  24ain o 

Fehefin cafodd 

mabolgampau’r ysgol eu 

cynnal. Cafwyd diwrnod o 

gystadlu brwd gyda phob 

un o’r disgyblion yn rhoi 

o’i gorau. Llys Arthur fu’n 

fuddugol yn y Cyfnod 

Sylfaen ac yng Nghyfnod 

Allweddol 2. Diolch yn 

fawr iawn i Marc 

Griffiths am ein darparu 

a’r offer sain ac i’r 

Gymdeiths Rieni am 

ddarparu’r lluniaeth. 

      Ffair Haf 

Nos Iau y 18fed o Fehefin  

cynhaliwyd y Ffair Haf. 

Roedd y iard yn orlawn 

gyda stondinau di-ri! 

Codwyd 1,200 a fydd yn 

mynd tuag at gwahanol 

adnoddau a 

gweithgareddau i helpu’r 

plant a’r ysgol. Roedd hi’n 

noson gret a’r haul yn 

gwenu’n braf!                          

       Joiwch y Gwyliau!! 

!
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