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Cylchlythyr Ysgol Gynradd Pontrobert 

Hydref 2014 
Mae’r hanner tymor cyntaf yma wedi hedfan fel pob un arall ac unwaith eto mae’r prysurdeb wedi parhau yn yr 

ysgol. 

 

Cynghorau 

Mae’r plant wedi bod yn brysur mewn sawl cyfarfod Cyngor Eco a Chyngor yr ysgol ac wedi dewis eu swyddogion.  

Cyngor Ysgol                                               Cyngor Eco 

Cadeirydd                Gareth Lewis                                                                         Ifan Andrew 

Ysgrifenyddes          Halle Williams                                                                      Kira Jones 

Trysorydd                Lois Birchall                                                                         Anni Vaughan Jones                                                    

Mae’r ddau glwb eisoes wedi bod yn brysur- y Cyngor Eco yn yr ardd a’r Cyngor Ysgol yn trefnu arwerthiant o 

fwydydd y Cyfarfod Diolchgarwch lle codwyd  £180 at yr elusen ”Water Aid”. 

 

“Sgwad Sgwennu” 

Llongyfarchiadau mawr i Gareth, Lois a Halle sydd wedi cael eu derbyn i’r “Sgwad Sgwennu” sef criw o blant y sir 

sydd â diddordeb mewn ysgrifennu a darllen ac yn cyfarfod unwaith y tymor yn y Drenewydd. Edrychwn ymlaen at 

ddarllen eich cyfansoddiadau. 

 

Rygbi Cobra 

Aeth  tîm o ddosbarth Mrs. Parry i’r twrnament yma ym Meifod lle chwaraewyd gemau gwych. 

Gŵyl Pêl-droed Merched Cafodd merched dosbarth Mrs. Parry ddiwrnod gwych yn y Drenewydd mewn gŵyl 

arbennig i ferched lle daeth dros 400 o ferched  y sir i ymuno yn yr hwyl. 

Twrnament Pêl-Rwyd yr Urdd  Aeth y tîm i Lanfair i gymryd rhan yn Nhwrnament blynyddol yr Urdd. 

Chwaraeodd y tîm yn dda iawn gan gael profiadau o ennill a cholli gemau. 

Clwb Pêl-Rwyd 

Bob nos Fercher mae llawer o blant blwyddyn 3 i 6 wedi bod yn aros i’r clwb pêl-rwyd gyda Carol Jones  ac maent 

yn cael hwyl mawr. Carem ddiolch yma i Carol  am roi ei hamser prin i’r ysgol . 

Llysgenhadon Efydd Chwaraeon 

Mae Ifan, Gareth, Lois a Halle wedi cael eu dewis i gynrychioli’r ysgol fel llysgenhadon efydd chwaraeon lle 

byddant yn ymuno â phlant o ysgolion eraill yr ardal i hyrwyddo chwaraeon yn yr ysgol a’r ardal. 

 

Ymwelwyr 

Mae bob amser yn braf cael croesawu ymwelwyr i’r ysgol i ehangu profiadau’r plant a’r hanner tymor yma rydym 

wedi croesawu croesdoriad o bobl- 

 Mr Arwyn Roberts sy’n gweithio gyda phlant dosbarth Mrs. Parry ar brosiect ar hawliau plant. 

 Powysland yn cyflwyno gweithgareddau amrywiol ar yr Arctig. 

 Darren Mayor yn cyflwyno gwasanaeth “Impact” 

 Miss Bethan Smith  a ddaeth i roi gwers dawns i blant dosbarth Mrs. Parry 

 Y Parch.Jane James a ddaeth i gymryd gwasanaeth boreol 

 

Cyfarfod Diolchgarwch 

Bu’r plant yn arwain ein gwasanaeth yn y neuadd a gwnaethant eu gwaith yn dda a graenus a diolch i Mrs 

Mererid Lewis am annerch y plant mor dda.  

 

 

Mwynhewch eich hanner tymor a bydd yr ysgol yn ail ddechrau ar  ddydd LlunTachwedd y 3ydd. 

 

Ysgol Pontrobert 
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Meifod, 
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