Cylchlythyr 2

Cylchlythyr ysgol Gynradd Llanybydder
Chwefror 2019
Annwyl Riant / Gwarcheidwad,
Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein Cylchlythyr blaenorol. Dyma ein hail ymgais! Os hoffech chi weld rhywbeth arall
yn y Cylchlythyr, yna rhowch wybod i ni. Gobeithio cewch hanner tymor hwylus, ymlaciol a diogel.

Ar 11eg Chwefror 2019, ymwelodd disgyblion CA2 ag
Eglwys Gadeiriol Tyddewi fel rhan o'n paratoadau ar gyfer
dathliadau Dydd Gŵyl Dewi. Cawsom y cyfle i ddysgu mwy
am hanes yr Eglwys Gadeiriol a Dewi Sant ei hun.

Ar Ddiwrnod Diogelwch Rhyngrwyd, bu rhai disgyblion
o'r ysgol yn cymryd rhan mewn prosiect clwstwr i greu
fideo e-ddiogelwch.

Dyddiadau pwysig:
22ain o Chwefror – Diwrnod HMS (Dim ysgol)
4ydd o Fawrth - Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi (cawl
a gwisgoedd traddodiadol) a Blwyddyn 5 a 6,
gorymdaith Dewi Sant yn Llambed
6ed o Fawrth – Taith Cyfnod Sylfaen i Gwm Cerrig
7fed o Fawrth - Diwrnod y Llyfr, gwisgo fel
cymeriad o hoff lyfr
8fed o Fawrth - Lluniau ysgol
15fed o Fawrth - Diwrnod Trwyn Coch
20fed o Fawrth - Noson Rhieni (nid oes angen
bwcio) a chasgliad Bags2School
26ain o Fawrth - Gala Nofio
28ain o Fawrth - Gweithdy Tablau i rieni (mwy o
fanylion i ddilyn.)
1-3 Ebrill - Ymweliad preswyl Llangrannog
3ydd Ebrill - Twrnamaint Pêl-droed yn
Aberystwyth
29 Ebrill - Diwrnod HMS (Dim ysgol)

Nodyn cwrtais - dylid talu arian cinio ysgol a / neu arian
ffrwyth bob ddydd Llun. £2.50 am ginio a 30c am ffrwyth y
dydd.
Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr ysgol, dilynwch ni ar
Drydar (@ysgolbydder) a lawr lwythwch yr app ysgol (Our
School App.)
http://www.llanybydder.amdro.org.uk/

Darllenwch y polisi
gwisg ysgol sydd wedi'i
ddiweddaru ar y wefan.
Mae hyn yn dechrau ar ôl
Hanner Tymor.

Diolch am ddarllen. Yr Arweinwyr Digidol:
Alex, Cai, Dafydd, Harry a Matthew

