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Chwefror 25ain 2022 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
 
Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r wythnos hanner tymor. Tua diwedd yr hanner tymor 
diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gall ysgolion lacio y mesurau Covid fu mewn lle ers 
dechrau mis Ionawr pan fyddwn yn dychwelyd yn dilyn gwyliau’r hanner tymor.  
 
Ym Mro Alun, byddwn yn dychwelyd i’r sefyllfa, o ran mesurau, oedd yn bodoli yn ystod tymor yr 
Hydref. Dyma’r newidiadau y byddwn yn dychwelyd atynt:  
 
Amser casglu: Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi fod rhaid i ysgolion ddychwelyd i’r amser casglu 
gwreiddiol, felly bydd yr ysgol yn gorffen i bob disgybl (Derbyn i Bl 6) am 3:15pm, gyda’r cyfnod o 
gasglu rhwng 3:00pm a 3:15pm yn dod i ben. 
 
Clybiau brecwast ac ar ôl ysgol – ni fydd angen cadw’r disgyblion yn eu swigod dosbarth; 
byddant yn medru cymysgu. 
 
Gorchuddion wyneb: Bydd staff yn parhau i wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o amgylch tu 
mewn yr ysgol.  
Bydd hi fyny i rieni a gwarchodwyr os ydech am eu gwisgo wrth ollwng a chasglu yn y bore a’r 
prynhawn. Bydd angen i bob ymwelydd sy’n dod i mewn i adeilad yr ysgol, gan gynnwys rhieni a 
gwarchodwyr, wisgo gorchudd wyneb heblaw eu bod wedi eu heithrio.  
 
System un ffordd – Byddwn yn parhau efo’r system un ffordd o amgylch yr ysgol wrth ollwng a 
chasglu am nawr, gan obeithio dychwelyd i’r system oedd yn bodoli cyn dechrau’r pandemig o 
ollwng disgyblion Bl 1 – 6 wrth giatiau penodol, os yw amgylchiadau yn caniatau, yn fuan. 
 
Swigod – ni fydd y disgyblion yn gorfod aros yn eu swigod dosbarth 
 
Amser cinio – nôl i’n trefniadau arferol gyda pawb o’r Adran Iau (brechdanau a cinio) yn bwyta yn y 
neuadd. 
 
Profion LFT i staff – bydd staff yn parhau i gymryd profion LFT gan fynd nôl i wneud ddwywaith yr 
wythnos yn hytrach na theirgwaith. 
 
Glanhau ac awyru – Byddwn yn parhau i lanhau arwynebau yn gyson yn ystod y dydd ac yn 
sicrhau fod cyflenwad o awyr iach yn cylchredeg yn y dosbarthiadau. Bydd y disgyblion yn parhau i 
olchi / diheintio dwylo yn gyson. 
 
Symptomau ac achosion positif – does dim newidiadau wedi bod yng Nghymru am beth i’w 
wneud os oes gan blant a phobl symptomau neu os ydent yn profi’n bositif, dim ond yn Lloegr mae 
newidiadau wedi eu gwneud. Os yw eich plentyn yn profi’n bositif, a wnewch chi sicrhau eich bod yn 
rhoi gwybod i’r ysgol cyn gynted a phosib ac yn dilyn y gofynion hunan ynysu os gwelwch yn dda. 
Mae manylion o’r hyn sydd angen ei wneud yng Nghymru os yn bositif neu â symptomau yma: 
 
https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu 
 



   

 
Er i ni weld gostyngiad sylweddol yn yr achosion positif yn ystod mis Chwefror, roedd yna’n dal 
achosion yn effeithio ambell i ddosbarth, felly rydym yn annog pawb i barhau i ddilyn canllawiau 
lleol a chenedlaethol. 
 
Edrychwn ymlaen i groesawu’r disgyblion yn ôl wythnos nesaf gan obeithio am hanner tymor heb ei 
effeithio gan Covid. 
 
Gyda diolch am eich cydweithrediad, 
 
Osian Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


