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Croesawyd Osian a Ryan i’r ysgol ym mis Ionawr, ac mae’r ddau wedi setlo i mewn yn dda iawn. 

Croesawyd Mr. Dewi Roberts o Langadfan i’r ysgol hefyd i helpu Ryan feistroli’r iaith Gymraeg. 

Fel arfer, mae hi wedi bod yn hanner tymor prysur iawn ac rydym wedi llwyddo i gynnal llawer o 

weithgareddau amrywiol i gyfoethogi addysg y plant.  

 

Cyswllt Celf 

Bu holl blant yr ysgol yn brysur llunio murlun newydd i groesawu pawb i’r ysgol cyn y Nadolig a 

bellach mae i fyny yn y cyntedd yn edrych yn lliwgar iawn. 

 

Ymwelwyr i’r Ysgol 

Mae’r plant wedi bod yn lwcus iawn i gael nifer fawr o ymwelwyr i’r ysgol. Daeth y Gwasanaeth 

Diogelwch Tân i siarad am ddiogelwch yn y cartref ac fe gawsom fore ardderchog gyda 

Techniquest yn cynnal gweithdy diddorol a bywiog iawn ar Rymoedd . 

Hefyd, daeth Darren Mayor i rannu  ei neges  gyda ni yn ei ffordd arferol. Daeth Jacqui Bennett i 

siarad gyda dosbarth Mrs. Edwards ar lendid dannedd yn ogystal â Powysland a weithiodd ar fywyd 

Florence Nightingale.  Daeth Melanie Price i siarad efo’r plant hefyd am ofal yn y gymuned. 

Daeth nyrs yr ysgol i wneud gweithdy efo holl blant yr ysgol ar bwysigrwydd glendid dwylo. 

Daeth Llinos Wyn Evans o Wersyll yr Urdd Glan Llyn i siarad gyda plant bl 3 a 4 ar hanes y gwersyll 

a’r gweithgareddau a gynigir yno. Bydd rhai o blant blwyddyn 3 a 4 yn treulio pen wythnos yno dros 

y Pasg. Pob hwyl iddynt! 

 

Ymweliadau Addysgol 

Bu plant blwyddyn 5 a 6 yn ddigon ffodus i weithio gyda dau awdur yn ystod yr hanner tymor. 

Buont yn Ysgol Dyffryn Banw yn gweithio gyda’r awdur, Haf Llywelyn,ar fywyd Hedd Wyn. Yna 

buont yn Ysgol Llanerfyl yn gweithio gyda Bardd Plant Saesneg Cymru, Martin Daws, yn cyfansoddi 

cerddi o bob math. 

Bu dosbarth Mrs. Edwards yn ymweld â’r Orsaf Dân yn Llanfair Caereinion fel rhan o’u thema. ar 

bobl sydd yn ein helpu. 

 

Chwaraeon 

Bu’r tîm pêl-rwyd yn cynrychioli’r ysgol yn nhwrnament yr Urdd yn Llanfair. Roedd eu chwarae o 

safon uchel iawn a diolch i Mrs. Carol Jones am roi o’i hamser i’w hyfforddi. 

Mae plant dosbarth Mrs. Parry wedi bod yn brysur yn ymarfer eu rhedeg traws gwlad a byddant yn 

cymryd rhan mewn sawl cystadleuaeth ym mis Mawrth. 

 

Clwb yr Urdd 

Mae llawer o’r plant wedi bod yn aros i Glwb yr Urdd bob nos Fercher ble maent wedi bod yn 

brysur ymarfer ar gyfer pob math o gystadleuthau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Bydd yr 

Eisteddfod Gylch yn Llanfair ar Fawrth yr 8fed. Bydd manylion i ddilyn ar ôl yr hanner tymor. 
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