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21/1/19 
 
Annwyl Rieni, 
 

Gyda’r posibilrwydd o eira yn ystod yr amser yma o’r flwyddyn, gallai 
sefyllfa godi lle bydd angen cau’r ysgol neu ddanfon y plant gartref yn 
gynnar. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw'r ysgol ar agor ond 
mae’n angenrheidiol i ni sicrhau bod pob plentyn ar staff yn cyrraedd 
gartref yn ddiogel.  Os oes eira trwm yn disgyn a bod rhaid cau’r ysgol 
yn ystod y dydd, byddwn yn cysylltu â chi ar wefan ac app yr ysgol 
https://ysgolbroalun.cymru  a hefyd yn rhoi gwybodaeth drwy’r ffyrdd 
isod. Os ydech chi’n gweld fod eira trwm yn disgyn yn ystod y dydd 
mae croeso i chi ddod i nôl eich plentyn o’r ysgol. Bydd angen i chi 
benderfynu pa mor ddiogel yw i chi yrru - os oes gennych unrhyw 
amheuaeth dewch i nôl eich plentyn o’r ysgol ar unwaith. Pe bai eira 
trwm wedi disgyn yn ystod nos byddwn yn gwneud pob ymdrech i agor 
yr ysgol ond eto, bydd angen i rieni wneud penderfyniad ynglŷn â 
chyflwr y ffordd i gael eu plant i’r ysgol yn ddiogel.  

Byddwn yn gwneud penderfyniad mor fuan â phosib yn y bore, 
yn dibynnu ar ddiogelwch y safle a faint o staff sy’n medru 
cyrraedd yr ysgol. Os bydd rhaid cau'r ysgol yna bydd 
gwybodaeth ar www.wrexham.gov.uk/eira, y wefan, yr app a 
tudalen Facebook yr ysgol (Ysgol Bro Alun), Heart FM (radio a 
safle gwe) a Radio Cymru. 

Yn gywir 
 
Osian Jones 
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