
Dyddiadau i’w cofio:-

20.7.18 - Diwedd tymor.

3.9.18 - H.M.S

4.9.18 - Yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion.

POB LWC!!
 Fe fydd Miss Angharad Williams a 

Miss Sioned Roberts yn priodi ym mis  
Awst - dymuniadau gorau ar gyfer y 

diwrnod mawr.

Diolch yn fawr i’r gymdeithas rieni 
am drefnu ffair haf lwyddiannus 

eleni eto.  Cafwyd noswaith 
arbennig gan godi £1,600 o 

bunnoedd.

Golygyddion:- 

Erin Fflur Morgan  
Gwenfair Griffiths 
Fflur Thompson  
Rhian Elliott 
Syfi Rolant

Rhifyn Gorffennaf 2018 O’r fesen derwen a dyf...

Ar ddydd Gwener 18fed o Fai cynhaliwyd 
mabolgampau’r ysgol.  Cafwyd diwrnod o gystadlu 
brwd gyda phob un o’r disgyblion yn rhoi o’i gorau.  

Llongyfarchiadau i llys Arthur a wnaeth ennill 
tarian y Cyfnod Sylfaen a llys Glyndwr a wnaeth 

ennill tarian Cyfnod Allweddol 2.  



Athletau

Fe fuodd nifer o ddisgyblion yr ysgol yn 
cystadlu yng nghystadleuaeth athletau 
cynradd Dyfed ar nos Fercher 6ed o Fehefin. 
Bu’n noson lwyddiannus iawn wrth i’r ysgol 
godi’r darian am ennill y nifer mwyaf  o 
bwyntiau.

Bechgyn
Naid Uchel - 1af Dion James.
Clwydi - 1af Tomos Lewis
800m - 1af Ifan Bowen
Ras Gyfnewid - 2il

Merched
Naid Hir - 1af Mared Jones
Naid Uchel - 3ydd Efa James
Clwydi - 3ydd Ammna Eydan
100m - 2il Maddi Jones
800m - 2il Erin Fflur Morgan
Ras Gyfnewid - 1af

Tenis

Cafwyd ymdrech wych gan 
dim tenis yr ysgol yng 

nghystadleuaeth tenis yn 
Llanelli ar ddydd Mawrth 
5ed o Fehefin wrth iddynt 
gyrraedd y rownd derfynol.  

Da iawn chi!!

Criced

Llongyfarchiadau i dim criced bechgyn 
Blwyddyn 5 a 6 sydd yn bencampwyr criced 

Sir Gaerfyrddin.

Buodd tim criced y merched yn cystadlu 
yng Ngherddi Sophia ar ddydd Llun 16eg o 

Orffennaf. Fe wnaethant fwynhau’r 
profiad yn fawr.



Dyma ddiwedd y daith i flwyddyn 6.  Ym mis Medi byddant yn cychwyn yn Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Myrddin.  Pob lwc i bob un ohonoch.

Atgofion rhai o flwyddyn 6 2018

Ela Haf - Fy hoff atgof i ydy chwarae tric ar Mr Tiplady a rhoi past dannedd tu fewn ei 
oreo.  Nid oedd yn hapus iawn!!!!

Cady - Fy hoff atgof i oedd gwneud pancws ym Mlwyddyn 1.

Efa J - Fy hoff brofiad i yn yr ysgol oedd Nant Antur ym Mhentywyn oherwydd roeddwn yn 
barod i drio pob her ac fe wnes i fwynhau.

Gwenfair - Fy hoff brofiad i oedd cystadlu yn yr Eisteddfodau.

Tomos - Fy hoff atgof i oedd cael cystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau chwaraeon.

Cafwyd gwasanaeth ymadael hyfryd ar gyfer 
Blwyddyn 6 ar fore dydd Gwener 13eg o Orffennaf.  
Enillydd y gadair am ysgrifennu stori ar y thema 

‘Caerfyrddin’ oedd Dion James.  Llongyfarchiadau 
mawr i ti a diolch i Dr Mererid Hopwood am 

feiriniadu’r gystadleuaeth.



Llwyfan

Elan Lois Davies - 1af ac wedi ennill trip i Disneyland, Paris ym mis Mawrth 
2019 - Unawd Bl. 2 ac Iau 

Erin Fflur Morgan- 2il Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 

Celf

Beca Elfyn - 1af - Print Lliw Bl.2 ac iau
  - 1af - Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau

Odhran Humpherys - 2il Print Monocrom Bl.3 a 4

Imogen Lloyd Kingson - 3ydd - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.3 a 4

Llongyfarchiadau mawr i bob un a gynrychiolodd yr ysgol yn 
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.

Bu cyffro mawr yn yr uned 
dan 5 ar ddydd Iau 

Gorffennaf 5ed wrth iddynt 
ddathlu penblwydd Cyw yn 10 
oed.  Cafwyd ymweliad gan 
Elin o’r rhaglen Cyw yng 

nghyd a the parti.  Roedd y 
plant wedi bod yn brysur o 
flaen llaw yn coginio ac yn 

addurno cacennau ar gyfer y 
parti.  Fe wnaethant 

fwynhau’r diwrnod yn fawr.



Cafodd y Meithrin a’r Derbyn andros o sbri ar 
ei trip i Fferm Ffoli. Fe wnaethant fwynhau’r 
diwrnod a chael llawer o hwyl wrth ymweld 

gyda’r holl anifeiliaid a'r parc.  



Aeth Blwyddyn 3 a 4 ar drip i Sain Ffagan ar ddydd Mawrth 
17eg o Orffennaf.  Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod.  

Fe fydd Blwyddyn 5 a 
6 yn mynd i Ddinbych 
y Pysgod ar y 19eg o 

Orffennaf.  
Mwynhewch eich trip 

olaf!!



Yn ystod wythnos y 4ydd o Fehefin fe wnaeth 
yr ysgol yng nghyd ag Ysgol Gymunedol Peniel 

groesawu staff a disgyblion o’r Eidal, Denmarc 
a Ffrainc.  Roeddent yma fel rhan o Brosiect 

Erasmus Digi Hands.  Yn ystod ei hamser 
buodd yr ymwelwyr ar daith o amgylch y 

Senedd yng Nghaerdydd, yn mynychu gwersi 
gyda’r disgyblion a chynhaliwyd te prynhawn 

gydag eitemau o ddawnsio a chanu.    



Aeth Blwyddyn 1 a 2 ar drip i Barc 
Manor. Roeddent yn llawn cyffro wrth 

deithio i’r parc ac fe wnaeth pawb 
fwynhau. Uchafbwynt y trip oedd 

bwydo’r wallabies a chael picnic yn yr 
haul.


