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Ffair Nadolig 

Ar y 25ain o Dachwedd cynhaliwyd Ffair Nadolig yr 
ysgol. Roedd llawer o stondinau yn cynnwys : stondin 
cacenau, stondinau gemau, stondin raffl, stondinau Siop y 
Pentan a Chyngor yr Ysgol. Daeth Mari Grug i agor y 
ffair a buodd hi’n noson llwyddiannus iawn. Codwyd 
£1,150! Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n helpu ac i 
bawb a ddaeth i gefnogi ar y noson. 




Gwasanaethau Ysgol 

Braf oedd gweld cynifer o rieni yn y 
gynulleidfa ar brynhawn Dydd Gwener 7fed 
a’r 14eg o Dachwedd i weld gwasanethau 
dosbarth Miss Evans a Mr Tiplady. Diolch yn 
fawr i bawb a ddaeth i’r gwasanaethau ac yn 
arbennig i Mr Lloyd am gymeryd rhan yn y 
cwis plant mewn angen. !

Plant Mewn Angen 
Ar Ddydd Gwener Tachwedd 14eg 

gwisgodd pob un o’r disgyblion a’r staff nid wisg ysgol, ond 
pyjamas i ddod i’r ysgol! Bu’r plant yn mwynhau 
gweithgareddau amrwyiol yn ystod y dydd a chodwyd £503 
tuag at apêl plant mewn angen. !

                            

�1Dail y Dderwen

!
Dymunwn Nadolig 
Llawen iawn a 
Blwyddyn Newydd 
Dda i chi gyd. 
Mwynhewch y 
gwyliau! !

Dyddiadau i’w cofio- 

!
5.1.15- Ysgol yn ail 

ddechrau !
16.1.-15 Diwrnod H.M.S !

23.1.15- Gwasanaeth 
Dosbarth Mrs Lewis  

(Bl 1 a 2 9.15) !
6.2.15- Gwasanaeth 

Dosbarth Mrs Kiri 
Thomas (Meithrin a 

Derbyn 9.15) 

Dail y Dderwen

POB LWC! 
Dymuniadau gorau i Miss 

Kiri James a fydd yn 
priodi ar yr 28ain o 
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  Pêl droed 
Llongyfarchiadau i’r disgyblion a 
gafodd eu ddewis i chwarae pêl-

droed i Sir Gaerfyrddin. Dyma’r ail 
flwyddyn i Liam Edwards, Daniel 
Griffiths a Harri Jonesi chwarae.

        Rygbi 
Llongyfarchiadau i 
Cayo, Brandon a 
Dafydd a oedd yn 
rhan o’r tîm  Rygbi  
Ysgolion 
Caerfyrddin a 
ennillodd 
cystadleuaeth Plat 
DC Thomas ym 
Mharc y Scarlets 
a’r fowlen yng 
nghystadleuaeth 
saith bob ochr 
cenedlaethol. 

Nofio 
Fe aeth llawer o ddisgyblion yr adran 
iau i’r Ganolfan Hamdden ar y 5ed o 
Dachwedd. Bydd y buddugwyr yn 
cynrychioli’r ysgol yng Ngala nofio’r 
Urdd yng Nghaerdydd. 
Dyma’r canlyniadau- Dull Rhydd-
Tomos Lewis Bl.3 1af, Erin Morgan Bl.3 
2il,Tomos Morgan Bl.6 1af. Broga - 
Tomos Lewis Bl.3 1af, Hanna Bowen 
Bl.3 1af, Mali Lima Bl.4 2il, Liam 
Edwards Bl.6 1af, Rebeca Harries Bl.6 
1af. Cefn - Charlie Clarke Bl.4 2il, 

Chwaraeon

                 Pêl Rhwyd 
Bu rhai o ferched blwyddyn 5 a 6 
yng ngystadleuaeth pêl rhwyd yr 
Urdd. Enilodd y merched pob gêm 
ac ennill yn y rownd derfynol. Y tro 
cyntaf ers deng mlynedd i’r tîm pêl 
rwyd fynd trwyddo. Rydym ni’n 
dymuno pob lwc iddynt yn y rownd 
nesaf yn Aberystwyth. 

        Gymnasteg 
Bu criw o ferched a 
bechgyn 5 a 6 yn 
Llanelli yn cystadlu yng 
nghystadleuaeth 
gymnasteg yr Urdd. 
Roedd y plant wedi 
gwneud eu gorau glas 
ond yn anffodus aethon 
nhw ddim trwyddo. 
Roedd Erin Morgan a 
Gwenllian Jones wedi 
cystadlu yn y 
gystadleuaeth unigol 
hefyd. Daeth pawb yn 
ôl i’r ysgol wedi cael 
amser grêt. 
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Gwasanaeth Dan 7 
Fe fuodd Meithrin, Derbyn a blynyddoedd 1 a 2 yn perfformio 
eu gwasanaeth Nadolig yng Nghapel y Tabernacl ar fore Dydd 
Mercher ac yn hwyr ar  y nos  Fercher 3ydd o Ragfyr. Braf oedd 

gweld y capel yn llawn â’r disgyblion wrth eu boddau yn 
perfformio. Yn ystod gwasanaethau’r Cyfnod 

Sylfaen,casglwyd £674 tuag at  Âpel Bandi, Canolfan Sir Gâr. !

Sioe Cyfnod Allweddol 2 
Bu blynyddoedd 3,4 5 a 6 yn perfformio eu sioe ‘ Ceidwad y Byd’ ar y 

9fed a’r 10fed o Ragfyr. Cawsant amser da a llawer o hwyl wrth 
baratoi. Buodd llawer o ganu, dawnsio ac wrth gwrs actio.Roedd pawb 
wedi gwisgo yn lliwgar ac yn ddeiniadol iawn. Diolch yn fawr i bawb am 

yr holl gymorth wrth baratoi ar gyfer y sioe. Sioe werth ei gweld!  

Panto!! 
B’nawn Mawrth 2il o Ragfyr aeth Cyfnod Allweddol 2 i 

weld pantomeim gan gwmni o’r enw Mega. Enw’ r 
pantomeim oedd ‘ Patagonia’ Roedd e’n wych ac roedd 

yr athrawon a’r plant wedi mwynhau yn fawr iawn. 
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JOCS!! 

Ar ba droed wyt ti’n gwisgo 
hosan Nadolig? !
Troed y gwely!!

Beth yw Prifddinas 
Twrci? !

Stwffin!!

Doctor, Doctor, 
Dwi’n teimlo fel 
coeden Nadolig? !!

Paid  a becso, dim ond 
tinselitis sydd arna 

ti!!

Pwy sy’n dweud ‘oh! oh! oh!’ !
Sion Corn yn cerdded tuag yn 

ôl!!

golygyddion 
GUILHEM LLOYD,LLEW RICHARDS, BETSAN ELIAS,GWENAN 

JONES,ELAIN OWEN,TOMOS IFAN 
GARETH JONES

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA!!

Beth mae’r corachod yn dysgu 
yn yr ysgol? 
!

yr ‘elf-abet!!’

Pa fath o luniau mae corachod 
yn eu dynnu? !

Elfies!!

Beth mae corachod yn bwyta i 
dyfu? !!

‘Elf-raising flour’


