
Cylchlythyr Ysgol Brynhyfryd  

Digwyddiadau’r hanner tymor hwn 

Rydym wedi cael hanner tymor prysur iawn yn Ysgol Brynhyfryd, gydag amrywiaeth eang o gyfleoedd 

i’r holl ddisgyblion.  

 Croesawon ein disgyblion Blwyddyn 7 newydd i Ysgol Brynhyfryd 

ym mis Medi.  Mae ein hysgol wedi tyfu’n sylweddol dros y 

blynyddoedd diwethaf, gyda bron i 190 yn ymuno â ni ym Mlwyddyn 

7.  Rydym yn ofnadwy o falch o sut maent wedi ymgartrefu i fywyd 

ysgol uwchradd. Treuliodd nifer ohonynt ddau ddiwrnod yng Nglan 

Llyn yr wythnos ddiwethaf, yn ceufadu, canŵio, rhaffau uchel ac ar 

y wal ddringo ond hefyd yn gweithio mewn tîm, yn gwneud ffrindiau 

ac yn cael hwyl!  

 

 Cafodd noson agored Blwyddyn 6 y canlyniad gorau erioed ac mae’r 

adborth gan y rhieni a’r plant wedi bod yn wych. Hoffwn ddiolch i’r 

chweched ddosbarth a disgyblion Blwyddyn 8 a helpodd i ddangos 

yr ymwelwyr o gwmpas a dangos iddynt pam fod Ysgol Brynhyfryd 

yn ysgol mor arbennig i fod yn rhan ohonni.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i ysgol uwchradd ar gyfer Medi 

2020 yw 8fed o Dachwedd. Byddem yn annog pawb sy’n awyddus i’n 

hymuno ym mis Medi i sicrhau eu bod nhw’n ymgeisio erbyn y 

dyddiau cau.  

 

 Rhoddodd y Noson Ddathliadau y cyfle i ni longyfarch disgyblion o 

Flwyddyn 11 a Blwyddyn 13 o’r flwyddyn academaidd ddiwethaf ar 

eu llwyddiannau anhygoel, ac i ddymuno pob llwyddiant iddynt wrth 

iddynt symud ymlaen i gam nesaf eu haddysg.  

 

 Cynhaliodd y chweched dosbarth fore coffi i staff at elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru a Macmillan. Roedd y bore yn llwyddiant 

mawr a gwnaed bron i £800 rhwng y ddwy elusen. Roedd yn gyfle 

arbennig i staff a disgyblion ddod at ei gilydd i ddwy elusen teilwng.  

 

 Roedd pedwar o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn ail yn Rownd Derfynol Cymru o Her Gwyddorau Bywyd 

Prifysgol Caerdydd. Llwyddiant anhygoel!  

 

Dyddiadau i’ch dyddiadur 

 14eg o Dachwedd – Noson Agored 6ed ddosbarth 

5 – 7yh  

 18fed – 22ain o Dachwedd – Pontio Blwyddyn 5  

 28ain o Dachwedd – Noson rieni Blwyddyn 8  

 

 2ail – 11eg o Ragfyr – Ffug arholiadau Blwyddyn 11  

 5ed o Ragfyr 5.30yh – 6.30yh – Fforwm Rhieni 

 17eg o Ragfyr – Gwasanaeth garolau 

 Dydd Gwener 26ain o Fehefin – diwrnod HMS 

ychwanegol  

 Dydd Gwener 8fed o Fai gŵyl y banc (Diwrnod 

VE)



Fforwm rhieni 

Cyfarfu ein Fforwm Rhieni am y tro cyntaf eleni ar Ddydd Iau 17eg o Hydref 2019. Roedd y cyfarfod 

yn hynod ddefnyddiol gan gynnwys:  

 Trafodaeth ar ganlyniadau arholiad yr haf yma ac adborth yn dilyn llwyddiant ein noson wybodaeth 

Blwyddyn 10 a gwybodaeth yr hoffai rieni dderbyn i helpu nhw gefnogi eu plentyn ymhellach.   

 Trafodaeth am y cyfleusterau toiled newydd ac adborth ar y cyfleuster ychwanegol arbennig yma.  

 Pontio rhwng CA2, CA3, CA4 a CA5, gan gynnwys trafodaeth am drafnidiaeth ysgol.  

Rydym bob amser yn awyddus i groesawu aelodau newydd i’n Fforwm Rhieni. Bydd ein cyfarfod nesaf 

Ddydd Iau 5ed o Ragfyr 2019. Cysylltwch â Heather Hughes os hoffech ymuno â’r grŵp.  

 

Gwella amgylchedd ein hysgol 

Dros yr haf, cwblhawyd llawer o waith i wella amgylchedd ein hysgol 

fwyfwy. Ailwampiwyd dosbarthiadau coridor H, yn ogystal ag ardal 

coridor A. 

Mae’r toiledau yn yr ardal Gwyddoniaeth wedi cael eu hailwampio a bydd y 

rheiny yn barod ar ôl yr hanner tymor. Mae’r ardal llawer mwy modern o 

ran y dyluniad fel y gwelir yn y llun. Er mwyn creu mwy o ddewis i’r holl 

ddisgyblion bydd y toiledau newydd hyn yn niwtral o ran rhywedd. Bydd hyn 

mewn perthynas â chanllawiau LlC a pholisi CSDd yn sicrhau bod gan ein holl 

ddisgyblion y dewis i ddefnyddio un ai toiledau dynodedig Bachgen / Merch 

ar goridorau B ac A, neu’r ardal doiled newydd.  

Mae gennym ni dal nifer o gypyrddau clo ar gael os yw eich plentyn eisiau un – 

dylen nhw siarad gyda’u Pennaeth Blwyddyn.  

 

Cyfathrebu gyda Rhieni 

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i barhau i wella ein cyfathrebu gyda chi fel rhieni. Yn aml 

byddwn yn ysgrifennu yng nghynllunydd eich plentyn felly gwiriwch hwnnw’n aml i wybod am waith 

cartref neu nodiadau atgoffa pwysig eraill.  

Yn nhymor yr haf cynhaliwyd adolygiad gyda’r holl ddisgyblion a staff, a siaradwyd â rhieni ar y 

Fforwm Rhieni ar ein hymddygiad a’r systemau rydym ni’n eu defnyddio. Cafwyd un awgrym ynghylch 

cyfathrebu gyda rhieni. Rydym eisoes yn defnyddio’r gwasanaeth neges destun i ddweud wrthych os 

yw eich plentyn yn hwyr neu’n absennol. Byddwn yn ehangu hyn ar ôl yr hanner tymor a byddwch yn 

cael gwybod os:  

 Yw eich plentyn yn hwyr neu’n absennol. 

 Yw eich plentyn yn derbyn nifer o gardiau melyn o fewn gwers benodol.  

 Yw eich plentyn yn derbyn cerdyn coch mewn gwers ac fel canlyniad yn gorfod gwneud gwaith 

mewn ystafell arall.  

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth barhaol wrth sicrhau fod pawb yn gweithio eu gorau glas a 

gobeithiwn y byddwch yn parhau i’n cefnogi drwy siarad â’ch plentyn os ydych chi’n derbyn neges. 

Cysylltwch â’r ysgol os ydych chi angen unrhyw wybodaeth bellach.  


