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         Ebrill 6ed 2017 
Annwyl rieni, 
Cawsom gadarnhad ddoe y bydd yr ysgol yn gallu mynd â disgyblion Bl 3 am wersi 
nofio ym mhwll nofio Gwyn Evans y tymor nesaf. Mae nofio yn ran statudol o’r 
Cwricwlwm Addysg Gorfforol a mae disgwyl erbyn diwedd Bl 6 fod pob disgybl yn 
gallu nofio o leiaf 25metr. 
 
Bydd y disgyblion yn mynd i nofio bob bore dydd Iau, gan gychwyn ar Ebrill 27ain. 
Byddant yn gadael yr ysgol am 10:20am a chychwyn nôl yn dilyn y wers o’r pwll 
nofio am 11:30am. Bydd angen tryncs / gwisg nofio, tywel a gogyls (dewisiol) ar 
gyfer y wers. Gofynwn yn garedig am gyfraniad o £1 yr wythnos tuag at gostau. 
 
Yn y wers gyntaf, bydd pob disgybl yn cael eu profi ar eu medrusrwydd nofio cyn 
cael eu gosod mewn tri grwp yn ôl gallu nofio. Bydd y grwpiau yn cael eu haddysgu 
gan ddau o athrawon nofio y Ganolfan ac un o athrawon Bro Alun. Bydd un aelod o 
staff gwryw yr ysgol ac un benyw yn mynd efo’r disgyblion i sicrhau fod popeth yn 
iawn yn yr ystafelloedd newid.  
 
Os oes plentyn na fydd yn gallu cymryd rhan mewn gwers am resymau meddygol, 
yna mae’n rhaid i ni gael gwybod gan rieni unai drwy alwad ffôn neu nodyn 
ysgrifenedig.  
 
Er mwyn ein galluogi i gychwyn cynllunio ar gyfer y gwersi, gwerthfawrogem pe 
gallech lenwi’r bonyn isod a’i ddychwelyd erbyn Ebrill 25ain. Os oes gennych 
unrhyw gwestiwn, cofiwch gysylltu efo’r ysgol.  
 
Gyda diolch, 
 
Osian Jones 
__________________________________________________________________
Gwersi Nofio Blwyddyn 3 
 
Enw’r plentyn ________________________________________ 
 
Rhowch gylch o amgylch y datganiad mwyaf perthnasol 
 
Ddim yn gallu nofio Gallu nofio ychydig (llai na 10m)  
 
Gallu nofio’n dda (rhwng 10m a 25m)     Nofiwr/wraig hyderus (mwy na 25m) 
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