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Medi’r 1af 2021 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
 
Gobeithio fod pawb yn cadw’n iach ac wedi cael cyfle i ymlacio a mwynhau dros 
wyliau’r haf. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i weld y disgyblion yn dychwelyd i’r 
ysgol ar gyfer blwyddyn addysgol newydd. Isod, mae ychydig o wybodaeth i chi yn 
ymwneud â Covid 19 a dychwelyd i’r ysgol. Mae Canllawiau Diwygiedig 
Llywodraeth Cymru i ysgolion wedi cael eu hystyried mewn perthynas â’r 
wybodaeth. Os gwelwch yn dda a wnewch chi gymryd eich amser i ddarllen yr 
wybodaeth: 
 
Amser cychwyn a gorffen: Bydd amser cychywn yn aros yr un fath, 9:00am 
gyda’r giatiau yn cael eu hagor am 8:45am. Bydd amser gorffen yr ysgol yn 
dychwelyd i fod yn 3:15pm i bawb o’r dosbarth Derbyn i Bl 6 felly bydd y ffenest o 
gasglu rhwng 3:00pm a 3:15pm yn dod i ben. Mae hyn gan fod y canllawiau yn 
nodi y dylai ysgolion ddychwelyd i’r amseroedd addysgu a dysgu dynodedig oedd 
yn bodoli cyn y pandemig. Bydd y giatiau yn cael eu hagor yn y prynhawn am 
3:05pm – a wnewch chi os gwelwch yn dda beidio cyrraedd ymhell cyn yr amser 
hwn. 
 
Swigod / Grwpiau Cyswllt – Mae’r gofynion i gadw’r disgyblion mewn swigod 
arwahan yn dod i ben. Serch hynny, fe allai’r gofyniad hwn ddychwelyd pe bai 
cynnydd mawr yn nifer achosion Coivd. Byddwn yn addasu trefniadau clwb 
brecwast, amser chwarae, amser cinio a’r clwb ar ôl ysgol yn raddol a mewn modd 
cymesur dros y bythefnos nesaf i gyd fynd efo hyn. 
 
Achosion positif o Covid – pe bai disgybl neu aelod o staff yn profi’n bositif am 
Covid, yna bydd angen iddo / iddi hunan ynysu yn ôl y drefn am 10 diwrnod. 
Sicrhewch eich bod yn gadael i’r ysgol wybod os yw eich plentyn yn profi’n 
bositif. Eto, gan ddilyn y drefn yma yng Nghymru, ni fydd angen i gysylltiadau 
ynysu os ydynt o dan 18 oed neu’n oedolion sydd wedi derbyn dau frechlyn. Ond, 
ym mhob achos, bydd angen dilyn cyfarwyddid a chyngor y Tim Monitro ac 
Olrhain. Nid yr ysgol fydd yn gwneud penderfyniadau o ran pwy sydd angen hunan 
ynysu.  
 
Disgyblion a staff sydd â symptomau 
Os oes unrhyw un yn arddangos symptomau Covid, dylent drefnu prawf PCR (y 
prawf llawn) gan hunan ynysu tan ddaw canlyniad y prawf yn ôl. Sylwch os 
gwelwch yn dda fod angen cymryd prawf PCR os oes symptomau, nid yw cymryd 
LFT (Lateral Flow Test) yn unig yn ddigon gan fod hwn ar gyfer profi 



   

asymptomatig. Os gwelwch yn dda a wnewch chi beidio gyrru eich plentyn i’r 
ysgol os oes ganddo / ganddi symptomau rhag y peryg o ledaenu Covid. 
 
 
Gorchuddion wyneb 
Nid oes gofyn i ddisgyblion na staff bellach i wisgo gorchudd wyneb yn y 
dosbarthiadau. Serch hynny, os oes rhai am wisgo gorchudd, mae croeso iddynt 
wneud. Bydd staff yn cael eu hannog i wisgo gorchudd wyneb mewn mannau lle 
gallai fod mwy o gymysgu cymdeithasol.  
 
Eto, gan ddilyn y canllawiau i ysgolion gan Lywodraeth Cymru, dylai pobl sy’n 
ymweld â lleoliad yr ysgol wisgo gorchudd wyneb, gan gynnwys rhieni a 
gofalwyr wrth ollwng a chasglu disgyblion yn y bore a’r prynhawn (heblaw 
eich bod wedi eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb). 
 
System unffordd 
Bydd y system unffordd i rieni a gwarchodwyr i gerdded o amgylch yr ysgol wrth 
olwng a chasglu yn parhau am nawr.   
 
 
Golchi dwylo 
Byddwn yn parhau i sicrhau fod disgyblion a staff yn golchi / diheintio eu dwylo yn 
gyson yn ystod y dydd. 
 
 
Staff eraill 
Bydd staff eraill fel athrawon cyflenwi, athrawon perpatetig (gwersi cerddorol), 
athrawon ac ymwelwyr arbenigol (e.e. gweithwyr cymdeithasol, iaith a lleferydd 
ayyb.) yn cael ymweld efo’r ysgol yn unol â’n asesiad risg. 
 
 
Glanhau 
Byddwn yn parhau i lanhau mannau ac adnoddau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml yn 
gyson yn ystod y dydd a byddant yn cael eu glanhau fel rhan o raglen glanhau 
arferol yr ysgol ar ddiwedd pob dydd.  
 
 
Toiledau 
Bydd y disgyblion a’r staff yn parhau i ddefnyddio toiledau penodol fel yn ystod y 
flwyddyn addysgol ddiwethaf. 
 
 
Profion LFT 
Byddwn yn gofyn i staff barhau i gymryd prawf LFT ddwywaith yr wythnos. Nid oes 
angen i ddisgyblion ysgolion cynradd gymryd rhain. 
 
 
Awyru 



   

Byddwn yn sicrhau fod ffenestri a drysau allanol yn cael eu cadw ar agor cymaint a 
phosib i sicrhau cyflenwad o awyr iach i’r dosbarthiadau gan gadw cydbwysedd o 
ran tymheredd cyfforddus yn y dosbarthiadau ar yr un pryd. Gwneir cymaint o 
ddefnydd a sy’n bosib o’r tu allan ar gyfer addysgu yn ogystal.  
 
 
Clybiau brecwast ac ar ôl ysgol 
Bydd y clybiau yn parhau fel arfer gan gychwyn o ddydd Iau, Medi’r 2il. Dydi 
ParentPay yn dal heb gael ei osod gan CBSW i alluogi bwcio llefydd yn y clwb 
brecwast, felly byddwn yn parhau a system llynedd o droi i fyny ar y diwrnod. 
 
Dylid defnyddio ParentPay i archebu lle a thalu o flaenllaw am y Clwb Ar ôl Ysgol. 
Rydym yn fras ymwybodol efallai nad yw pethau wedi eu symud ymlaen i’r 
flwyddyn ysgol newydd eto ar ParentPay am y Clwb Ar Ol Ysgol; tan bydd hyn 
wedi ei wneud, gall y disgyblion ddod i’r clwb heb archebu lle drwy ParentPay. 
 
 
Cinio Ysgol 
Cofiwch fod angen defnyddio ParentPay i archebu (gan gynnwys disgyblion sy’n 
derbyn prydau ysgol am ddim) a thalu am ginio ysgol erbyn 8:00am bob dydd ar yr 
hwyraf. Mae posib archebu a thalu am bythefnos o flaenllaw.  
 
Presenoldeb 
Disgwylir i bob disgybl fynychu yr ysgol fel sy’n arferol gan gyrraedd yn brydlon 
erbyn 9:00am. Cofiwch adael i ni wybod, yn ddelfrydol drwy alwad ffôn, cyn 
9:30am os yw’ch plentyn yn mynd i fod yn absennol am unrhyw reswm.  
 
Mae’n rhaid cwblhau ffurflen wyliau (sydd ar gael ar safle gwe’r ysgol neu o’r 
swyddfa) os am fynd a’ch plentyn wyliau yn ystod y tymor. Mae’r AALl yn adolygu 
polisi presenoldeb i ysgolion Wrecsam ar hyn o bryd ac yn edrych ar newidiadau i 
gymryd gwyliau yn ystod tymor ysgol. Byddwn yn cyfathrebu unrhyw newidiadau 
efo chi pan fydd y polisi newydd wedi ei gwblhau. 
 
Ar nodyn gwahanol, dros yr haf, fe gytunodd Cyngor Cymuned Gwersyllt i gyllido 
hebryngwr croesi a goleuadau sy’n fflachio ar gyfer tu allan yr ysgol ar Rodfa 
Delamere. Mae hyn yn awr yn nwylo CBSW a gobeithiwn eu cael yn eu lle cyn 
gynted a phosib. Diolch yn fawr iawn i’r Cyngor Cymuned am hyn  
 
Gobeithio fod y wybodaeth uchod o ddefnydd i chi wrth i’r disgyblion ddychwelyd ar 
gyfer blwyddyn addysgol newydd.  Rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i 
wneud hon yn flwyddyn addysgol mor ‘normal’ a phosib i bawb tra ar yr un pryd yn 
cadw pawb mor iach a diogel a phosib. Os bydd yna unrhyw newidiadau i’r 
trefniant yn yr ysgol, fe adawn i chi wybod drwy’r ffyrdd arferol. 
 
Gan edrych ymlaen i weld pawb yn fuan, 
 
 
Osian Jones         


