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         Mehefin 23ain 2019 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
 
Fel yr ydych yn ymwybodol, mae yna gynlluniau ar droed i ymestyn yr ysgol. 
Cawsom wybod ddiwedd wythnos diwethaf y bydd rhan gyntaf y gwaith, sef 
adeiladu ystafell ddosbarth newydd o fewn yr adeilad presenol yn cychwyn yn 
ystod y dyddiau nesaf. Bydd y dosbarth newydd yn cael ei leoli yn yr ardal 
ganol agored sydd efo ni. Mae gwaith o glirio’r canol wedi digwydd dydd Iau a 
dydd Gwener diwethaf er mwyn galluogi’r gwaith i gychwyn. Mae’n fwriad cau y 
canol neu ran o’r canol i ffwrdd lle bod neb yn gallu cael mynediad ato tra bod y 
gwaith yn mynd rhagddo. 
 
Mae’r gwaith mewnol yma yn brosiect 10 wythnos a chan fod rhaid iddo fod yn 
barod erbyn mis Medi, rhaid yw cychwyn cyn i’r tymor ddod i ben. Bydd y 
prosesau cywir yn cael eu dilyn gan yr ysgol ac yn arbennig gan y cwmni 
adeiladu yn ystod y pedair wythnos nesaf i sicrhau iechyd a diogelwch y 
disgyblion, staff ac ymwelwyr.  Ni ddylai y rhan gyntaf yma o’r gwaith effeithio 
trefniadau gollwng a chasglu yn y boreau a’r prynhawniau na chwaith y llwybrau 
i’w dilyn wrth ollwng a chasglu plant.  
 
Os bydd unrhyw wybodaeth bellach angen ei rannu efo chi dros y bedair 
wythnos nesaf byddwn yn gwneud hyn. Yn y cyfamser, os oes gan unrhyw un 
gwestiwn neu os am fwy o wybodaeth am yr uchod, peidiwch ac oedi rhag 
cysylltu efo’r ysgol. 
 
Gyda diolch, 
 
Osian Jones 
 


