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Hanner tymor byr iawn oedd hwn ond fel arfer mae llawer wedi digwydd. 

Croesawyd Teleri atom ym mis Ebrill ac mae wedi setlo i fewn yn wych yn ein mysg. 

Llangrannog 

Cafodd plant blwyddyn 5 a 6 amser ardderchog yn Llangrannog yn ddiweddar pan aethant am bedwar 

diwrnod gydag ysgolion Cymraeg eraill gogledd Powys ar gwrs iaith. Cawsant lu o weithgareddau 

diddorol,ond ni welwyd y dolffiniaid eleni !! 

 

Gala Nofio 

Aeth nifer o blant dosbarth Mrs. Parry i nofio yng ngala’r WASPS yn y Trallwm. Cafwyd canlyniadau 

gwych ac aeth Kira a Jack ymlaen i’r rownd nesaf a cafodd y ddau ddwy fedal efydd yn eu rasys. 

Llongyfrachiadau iddynt. 

 

Cyngerdd Pigion yr Urdd 

Braf oedd gweld y neuadd yn llawn ar gyfer ein pigion o gystadleuthau’r Urdd. Er fod cryn amser wedi 

mynd heibio ers yr Eisteddfodau perfformiodd y plant i safon uchel iawn. Bydd 6 eitem o Ysgol 

Pontrobert yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yr wythnos nesaf yn y Bala, felly pob hwyl i 

bawb! Bydd yr elw o’r cyngerdd yn mynd tuag at dalu am docynnau mynediad i’r plant. Roedd yn hyfryd 

gweld gwaith Celf a Dylunio’r plant yn cael ei arddangos yn y neuadd hefyd- diolch i Carol a Llinos am 

hyn. 

 

Cyngerdd Neuadd Meifod 

Bu’r plant a oedd yn fuddugol yn Eisteddfod y Sir yn cynnal Cyngerdd yn neuadd Meifod ar Fai 16 efo 

cynrychiolwyr eraill o’r ardal. Roedd yn ymarfer da iddynt. 

 

Clwb Garddio 

Mae nifer o blant dosbarth Mrs. Parry wedi bod yn aros i’r Clwb Garddio ar nos Fercher ac wedi bod yn 

brysur yn plannu llysiau, mefus a blodau yn y potiau.Edrychwn ymlaen at ffrwyth eu llafur. 

 

Profion Cenedlaethol 

Cafodd holl blant bl 2-6 eu profion cenedlaethol mewn rhifedd, darllen a rhesymu mathemateg a rhaid 

canmol ymdrech ac agwedd bositif y plant tuag at y profion. Fe ddaw’r canlyniadau cyn ddiwedd tymor 

yr Haf. 
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