
Ein dymuniadau gorau i 

chi dros yr  ŵyl.  

Nadolig Llawen i chi a 
Blwyddyn Newydd Dda!

Dyddiadau i’w cofio:-

2020

6.1.20 - H.M.S

7.1.20 - plant nôl yn yr 
ysgol

17.1.20 - Gwasanaeth 
dosbarth Mr Tiplady

24.1.20 - Gwasanaeth 
dosbarth Mr Tudur

7.2.20 - Gwasanaeth 
dosbarth Miss James

14.2.20 - Gwasanaeth 
dosbarth Mrs Davies

17.2.20 - Hanner Tymor

   Plant Mewn Angen

Diolch i bawb am gefnogi diwrnod Plant Mewn Angen ar 
ddydd Gwener 14eg o Dachwedd drwy wisgo  pyjamas. 
Codwyd £400 tuag at yr elusen.  Diolch yn fawr am 

gyfrannu.

Llongyfarchiadau 
mawr i 

Miss Lisa Ferraro ar 
enedigaeth santino 

marco.

Rhifyn Rhagfyr 2019 O’r fesen derwen a dyf…

CWIS DIM CLEM

Buodd Gruff Lewis
Macsen Lloyd,

Odhran Humphreys ac
Ela Medi yn Ysgol Peniel ar ddydd 
Mercher Tachwedd 27ain ar gyfer 

Cwis Dim Clem. 
Llongyfarchiadau iddynt am ddod yn 

ail yn y gystadleuaeth.

Cyflwyno siec

Cyflwynodd cynghorwyr yr ysgol a mrs sian 
axford siec o £5,167 i dr YM sharaiha tuag at uned 
cancr y fron, ysbyty tywysog phillip, llanelli.  

Diolch I bawb a gyfranodd tuag at y daith 
noddedig.



Gymnasteg

Llongyfarchiadau i aelodau o dîm gymnasteg yr ysgol a fuodd yn cystadlu 
yng nghystadleuaeth yr urdd ar ddydd iau 28ain o Dachwedd.

Anna Jones - 1af yn yr Unigol
Betsan davies - 2il yn yr unigol
Anna jones a gwenan jones - 1af yn y ddeuawd
Lois rees a rose burson - 2il yn y ddeuawd
Anna jones, gwenan jones, lois rees, rose burson, betsan davies, cadi 
james, iola haf Reynolds a ruby sorrel - Grwp gymnasteg - 1af

Mae’r Llysgenhadon Efydd sef Ffion Mair, Ben Morgan, 
Olivia Maher a Siôn Rowlands wedi bod yn brysur iawn yn 
hybu ymarfer corff yn yr ysgol. Maent wedi bod yn cynnal 

gweithgareddau yn wythnosol gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 
2 ac yn dysgu sgiliau pêl droed a phêl-rwyd iddynt.



Yn ystod wythnos 18fed o Dachwedd bu disgyblion Blwyddyn 6 ar drip i 
Abernant. Gwnaethon fwynhau wythnos o weithgareddau difyr gan gynnwys

rafftio, rhaffau uchel, saethyddiaeth, beicio mynydd a chwrs antur. 

Mae aelodau’r cyngor ysgol sef Emily cramb, shay webster, ela mair 
Thorne, rowan fisher, ela medi Walters a griff lewis wedi bod yn 
brysur iawn yn ystod y tymor yn trefnu gweithgareddau er mwyn codi 
arian.

Ar gyfer diwrnod plant mewn angen fe wnaethant drefnu fod pawb yn 
gwisgo pyjamas i’r ysgol gan godi £400.

Gwnaethant drefnu taith gerdded ym mis hydref er mwyn codi arian ar 
gyfer uned gofal y fron, ysbyty tywysog phillip, llanelli.  
Cyflwynwyd siec o £5,167.00 i’r ysbyty.

Yn ystod y ffair nadolig buodd y cyngor yn gwerthu siocled poeth a 
chacennau er mwyn codi arian i’r ysgol.  

Da iawn chi!!!



Mae’r Llysgenhadon Iaith sef Gruff Collier, Harri Davies, Efa Thomas a Maddi 
Webster wedi bod yn brysur y tymor yma yn hybu Cymreictod yn yr ysgol. 
Maent hefyd wedi bod yn cyflwyno gwybodaeth am weithgareddau hybu’r 

Gymraeg a Chymreictod yn yr ysgol a’r gymuned yng nghyfarfod 
llywodraethwyr yr ysgol. DA IAWN I CHI GYD!!!!

Ar ddydd Mawrth 6ed o Ragfyr gwobrwywyd yr ysgol gyda gwobr aur
Y siarter iaith.  Er mwyn ennill y wobr bu’n rhaid dangos tystiolaeth o’r 

gwaith sydd yn Cael eu wneud yn yr ysgol ac fe ddaeth Iona Llyr a 
rhodri siôn i holi’r disgyblion a staff. 

Llongyfarchiadau mawr!!!!!



Ar ddydd Gwener Rhagfyr 
6ed aeth criw o ddisgyblion 
Blwyddyn 1 a 2 i ganu yn 

Deli Myrddin yng nghanol y 
dref.  

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae disgyblion yr ysgol 
wedi bod yn brysur iawn yn diddanu’r gymuned wrth ganu 

mewn nifer o lefydd o gwmpas y dref.

Bu disgyblion y Cyfnod 
Sylfaen yn canu yn Ffair 
Nadolig yr Atom ar ddydd 
Sadwrn 30ain o Dachwedd.

Aeth disgyblion Cyfnod 
Allweddol 2 i ganu yn yr 

Egin ar ddydd Sadwrn 30ain 
o Dachwedd er mwyn dathlu 
20 mlynedd o ddatganoli..



Ar ddydd mawrth rhagfyr 17eg, yng nghapel y tabernacl, fe 
wnaeth disgyblion cyfnod allweddol 2 gyflwyno 

gwasanaeth stori’r nadolig.  Hyfryd oedd gweld y capel 
dan ei sang a diolch i swyddogion y capel.

Cafodd ein Ffair Nadolig ei 
gynnal ar nos Fercher 11eg 

o Ragfyr. Codwyd dros 
£1,300 ar gyfer y ysgol. 

Diolch i bawb am gefnogi!

Ar ddydd mercher rhagfyr 18fed 
cafodd disgyblion uned dan 7 

barti nadolig ac ymweliad i groto 
siôn corn cyn cael disgo yn 

neuadd yr ysgol.     

Diolch!

Hoffwn ddiolch i Mr Marc Griffiths am y sain 
yn ystod sioeau’r Cyfnod Sylfaen a Gwasanaeth 
CA2, Mr Royston Massocchi a Mr Mike Phillips 
am chwarae fel rhan o’r band a Mr Meredydd a 

Mrs Nia Jones am ffilmio a chreu dvd’s o’r 
Sioeau a’r Gwasanaeth Nadolig.



Ar fore dydd llun rhagfyr 9fed aeth blwyddyn 1 a 2 ar 
drip nadolig i ganolfan chwarae sgiliau.  Cafwyd 

brecwast gyda Siôn corn cyn mynd ati i fwynhau chwarae 
yn y ganolfan.

 
aeth uned dan 5 ar 

drip nadolig i 
ganolfan chwarae 
sgiliau ar ddydd 

llun rhagfyr 16eg.  
Bu cyffro mawr 

wrth I siÔn corn 
ymweld gyda’r 

plant.  



Ar ddydd Mawrth Rhagfyr 3ydd perfformiodd disgyblion 
Blwyddyn 1 a 2 y sioe ‘Darn o’r Dolig!’. Braf oedd gweld 

neuadd yr ysgol yn orlawn a phawb wedi mwynhau.

Ar ddydd mawrth rhagfyr 10fed bu disgyblion uned dan 5 yn 
cyflwyno stori’r geni.  Roedd yn hyfryd i weld y disgyblion 
i gyd wedi gwisgo i fyny ac yn Cael hwyl wrth berfformio.


