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Annwyl Rieni/Warchodwyr 
 

Ynglŷn â :  Dyddiau Cynefino 
 
Rydym yn edrych ymlaen at groesawu eich plentyn i Ysgol Brynhyfryd ym mis Medi ac yn 
awyddus i sicrhau bod y broses o drosglwyddo i’r ysgol uwchradd yn llwyddiannus.  
Rydym, felly, wedi trefnu eu bod yn treulio diwrnod a hanner ym Mrynhyfryd yn ystod tymor 
yr haf. 
 
Cynhelir yr ymweliad cyntaf prynhawn ddydd Mercher, 26 Mehefin 2019.  Yn ystod y 
prynhawn hwnnw, caiff disgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau Chwaraeon. Bydd 
angen iddynt wisgo dillad addas e.e. tracwisg/siorts ac esgidiau rhedeg (trainers).  Bydd 
angen iddynt gyrraedd y Neuadd Chwaraeon erbyn 1.00 pm.  Os yw’r tywydd yn anffafriol 
bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal o dan do.  Caiff y disgyblion gyfle wedyn i deithio 
adref ar gludiant ysgol ond nid ar y tacsis sy’n cyfarfod y bysiau, neu gael eu casglu 
gan eu rhieni o’r Neuadd Chwaraeon. Rhaid i rieni roi gwybod i staff yr Adran Addysg 
Gorfforol cyn cymryd eu plentyn adref. 
 
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 fydd dyddiad yr ail ymweliad.  Diwrnod ffurfiol fydd hwn, 
a disgwylir i’r disgyblion wisgo eu gwisg ysgol gynradd.  Bydd angen pin ysgrifennu a 
phensil ar gyfer rhai gweithgareddau. 
 
Gall disgyblion deithio i Frynhyfryd gan ddefnyddio’r cludiant ysgol ond nid y tacsis sy’n 
mynd at y bysiau, a chânt ginio ysgol am lai na £4.00.  Cost ‘pryd y dydd’ yw £2.25 a 
bydd disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn derbyn pryd am ddim fel arfer.  
Dylai disgyblion fynd i’r Neuadd Chwaraeon ar ôl cyrraedd yr ysgol.  
 
Hefyd bydd nifer o ddiwrnodau trosglwyddo ychwanegol ar gyfer disgyblion ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol yn cael eu trefnu gan ein Cydlynydd ADY, Ms Haf Wildermuth, yn 
uniongyrchol â’ch ysgol gynradd.   
 
Bydd noson wybodaeth i rieni Blwyddyn 6 yn cael ei chynnal nos Iau, 4 Gorffennaf 2019 
am 6.00pm yn Ysgol Brynhyfryd.  Ar y noson, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda 
chi am y broses o drosglwyddo i’r ysgol uwchradd a pha gefnogaeth fydd ar gael i’ch 
plentyn, yn ogystal â beth allech chi ei wneud, fel rhiant, i gefnogi’ch plentyn.   
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Gofynnwn yn garedig i chi gwblhau nifer o ffurflenni a’u dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd 
Gwener, 7 Mehefin er mwyn hwyluso’r broses drosglwyddo: 
 

1. Ffurflen Dderbyn 
2. Model PERMA 
3. Enwebiadau Mwy Galluog a Thalentog gan rieni 

 
Amgaeaf hefyd fanylion ynglyn â’r wisg ysgol sydd ar gael yn Threads neu Workplace 
Worksafe yn Rhuthun. 
 
Edrychwn ymlaen yn fawr at gyfarfod eich plant ar y dyddiau hyn. 
 
Yn gywir 
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