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Ail-agor ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen (Meithrin-Blwyddyn 2) 
Re-opening for Foundation Phase children (Nursery-Year 2) 

 
Annwyl rieni/warchodwyr, 
 
Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, bydd yr ysgol yn ail-agor yn raddol ar gyfer plant y Cyfnod 
Sylfaen yn unig o’r 24ain o Chwefror ymlaen. 
 
Bydd y plant yn dychwelyd fel a ganlyn: 
 
Dydd Mercher, Chwefror 24ain:  Dosbarth Meithrin a Derbyn 
Dydd Iau, Chwefror 25ain:   Dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 
Dydd Gwener, Chwefror 26ain:  Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 
Dydd Llun, Mawrth 1af ymlaen: Parhau gyda holl blant y Cyfnod Sylfaen 
 
Mi fydd cinio ysgol, clwb brecwast a chludiant yn ail-gychwyn ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen o 
ddydd Mercher, Chwefror 24ain ymlaen.  
 
Bydd yr ysgol ar agor ar gyfer y CS 8:45yb – 3:15yp yn unol â’r arfer a gofynnwn yn garedig i chi 
lynu’n gaeth at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda. Bydd angen i oedolion barhau i gadw pellter 
cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb ar dir yr ysgol a’r maes parcio wrth ddanfon a chasglu’r 
plant yn ogystal. 
 
Bydd angen digon o ddillad cynnes ar y plant gan y bydd ffenestri a drysau’r dosbarth ar agor drwy 
gydol y dydd a bydd y staff yn manteisio ar yr ardal tu allan cymaint â phosibl. Nid oes angen i chi 
brynu gwisg ysgol o’r newydd ar gyfer y cyfnod yma, mae croeso i’r plant wisgo eu dillad eu 
hunain. 
 
Bydd athrawon Cyfnod Allweddol 2 yn parhau i ddarparu gweithgareddau Dysgu o Bell ar gyfer plant 
Blwyddyn 3 – Blwyddyn 6 yn ystod y cyfnod yma. Nid oes unrhyw wybodaeth pellach ar hyn o bryd 
ynglŷn â phryd y byddant yn dychwelyd. 
 
Bydd y ddarpariaeth brys ar gyfer plant gweithwyr allweddol yn parhau yn union fel ag y mae ar hyn 
o bryd, sef o 9:00yb – 3:30yp. Bydd angen parhau i archebu lle wythnos o flaen llaw er mwyn trefnu 
staffio os gwelwch yn dda.  
 
Mae croeso i chi gysylltu gydag unrhyw ymholiad: helenvaughanjones@gwynedd.llyw.cymru 
 
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parod, 
 

Helen Vaughan-Jones (Pennaeth) 
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