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Annwyl Riant/Warcheidwad,

Nosweithiau rieni
Mae’r system bwcio ar gyfer noson rieni blwyddyn 8 nawr yn fyw. Mae’r system yn eich caniatáu i ddewis
amseroedd ar gyfer cyfarfodydd gyda’r athrawon unigol. Bydd pob athro ar gael am gyfnod o 2½ awr ar y
noson ond i osgoi gorlwytho ein rhwydwaith ysgol bydd rhai o’r athrawon yn cynnal y sesiwn o adref a bydd
y ffenestr ar gyfer bwcio amser yn dechrau ychydig yn hwyrach ar gyfer yr athrawon hyn.
Efallai bydd angen fod yn ofalus wrth fwcio ar gyfer disgybl sy’n defnyddio enwau neu gyfenwau gwahanol
i’r rai cyfreithiol. Mae’n bosib bydd angen i chi treialu cwpwl o fersiynau o’r enwau os nad yw’r un gyntaf yn
gweithio. Gall arweinydd cynnydd a lles y flwyddyn cynnig cymorth os yw’r broblem yn parhau.
Mae cyfarwyddiadau ychwanegol at rieni disgyblion blwyddyn 8 yn y llythyr sydd wedi ei anfon gyda’r bwletin
hwn.
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Diwrnod Siwmper Nadolig
Mae cymaint o weithgareddau Nadolig eleni yn amhosib gyda’r cyfyngiadau sydd mewn lle. Un gweithgaredd
bydd yn parhau bydd diwrnod siwmper ‘dolig ar ddydd Gwener 11eg. Mae cymaint o elusennau yn wynebu
sefyllfa heriol iawn ar hyn y bryd. Ni fydd yr ysgol yn casglu arian am hwn ond gofynnwn i chi ystyried gwneud
cyfraniad o £1 i elusen ar gyfer y dydd ond deallwn fod hwn yn amser heriol i nifer o bobl.
Byddwn ni fel ysgol yn cefnogi’r banc bwyd lleol sef y Jubilee Storehouse. Mae dolen ar gael i gyfrannu ar
https://bit.ly/2KX8glr a dewis Jubilee Storehouse.

Diwedd Tymor
Deallaf fod nifer o gwestiynau wedi codi am drefniadau diwedd y tymor. Mae trafodaethau am symud i
addysgu rhithiol am wythnos cyn diwedd y tymor wedi digwydd mewn rhai mannau yng Nghymru, ac mewn
eraill mai’r ysgolion wedi symud eu diwrnodau hyfforddiant i ffurfio wythnos cyn Nadolig. Nid oes gennym
unrhyw gynlluniau i newid y trefniadau diwedd tymor, a disgwylir i’r tymor gorffen i ddisgyblion ar ddydd
Gwener 18fed o Ragfyr ac ail-ddechrau ar ddydd Mawrth 5ed o Ionawr. Bydd diwrnodau hyfforddiant i
athrawon ar ddydd Llun 21ain o Ragfyr, dydd Mawrth 22ain o Ragfyr a dydd Llun 4ydd o Ionawr. Fel gwelwyd
yn ardal Aberteifi, mae’r sefyllfa yn gallu newid yn gyflym ac os oes newid bydd hwn yn cael ei gyfathrebu i
chi.

Teithio llesol yn Aberystwyth
Mae gwaith wedi dechrau ger yr ysgol i wella cysylltiadau teithio llesol rhwng yr ysgol â Llanbadarn Fawr.
Bydd hwn yn cysylltu gyda'r llwybr seiclo heibio’r ganolfan hamdden. Mae cyfle gennych nodi eich barn ar
deithio llesol o amgylch y dref ac awgrymu llefydd eraill sydd angen eu gwella trwy ymateb i ymgynghoriad
sirol. Mae’r manylion isod.

Teithio llesol sy’n gweithio i bawb
Er mwyn dylunio rhwydwaith sy'n gweithio i bawb, hoffem gael barn cynifer o bobl â phosibl, yn enwedig y
rheini nad ydynt yn cerdded neu'n beicio ar hyn o bryd.
Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod y llwybrau sy'n cael eu hadeiladu ar gyfer cerdded a beicio yn gweithio
i'r gymuned gyfan.
Bydd eich adborth yn cael ei ystyried er mwyn helpu i greu rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio yn rhan o
Fap Rhwydwaith Teithio Llesol Ceredigion.
Dywedwch eich barn wrthym
Gallwch rannu eich barn ar y seilwaith teithio llesol yn eich ardal leol drwy ddefnyddio ein hofferyn mapio arlein. Cliciwch ar y map i adael sylw: https://ceredigion.commonplace.is
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https://www.youtube.com/watch?v=wREPPSLCpXE&feature=youtu.be
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Mae croeso hefyd i chi gynnwys adborth cadarnhaol ynglŷn ag enghreifftiau da o ddarpariaeth teithio llesol
e.e. llwybrau cyd-ddefnyddio newydd, gwelliannau i droedffyrdd e.e. lledu / wyneb newydd, parcio i feiciau /
cysgodfannau i feiciau neu gyfleusterau beicio eraill, parthau 20mph / mesurau gostegu traffig, gwell
hygyrchedd ac ati. Cliciwch ar y wyneb hapus gwyrdd.
Beth nesaf?
Byddwn yn casglu eich holl sylwadau o’r offeryn mapio ar-lein ac yn eu hystyried er mwyn helpu i greu
rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio diogel yng Ngheredigion.
Unwaith y bydd hyn wedi digwydd, cewch gyfle wedyn i wneud sylwadau ar y rhwydwaith ei hun, rhag ofn y
bydd ambell i elfen na wnaethom lwyddo i’w cynnwys.
Bydd y rhwydwaith a gymeradwyir yn cael ei ddefnyddio i benderfynu ymhle y caiff llwybrau cerdded a beicio
eu hadeiladu yng Ngheredigion yn y dyfodol, felly mae’n bwysig ein bod yn gwneud hyn yn gywir nawr.
Lledaenwch y neges
Diolch am ddweud wrthym ble yr hoffech weld gwelliannau i’r ddarpariaeth cerdded a beicio yng
Ngheredigion.
Rhannwch y wybodaeth hon gyda’ch ffrindiau, eich teulu, eich cydweithwyr a’ch cymunedau.
I’r rheini nad ydynt yn gallu cael mynediad at ein deunydd ymgynghori ar-lein, gellir darparu copïau o’r map
rhwydwaith a’r arolwg drwy’r post yn rhad ac am ddim – cysylltwch â’n partneriaid darparu Sustrans: Eni
Hansen-Magnusson,
Sustrans
Cymru,
Ffôn:
07710
509
220,
E-bost:
eni.hansenmagnusson@sustrans.org.uk
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Cyfarwyddiadau archebu apwyntiad
Dilynwch y ddolen https://ysgolpenweddig.schoolcloud.co.uk/
Cam 1: Mewngofnodi
Cwblhewch y manylion ar y dudalen, ac yna cliciwch ar y botwm Log In.
Mae angen i enw / cyfenw a dyddiad geni’r disgybl gyd-fynd a’r wybodaeth
sydd ar system yr ysgol.
Bydd cadarnhad o’r apwyntiad yn cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost rydych wedi
ei nodi.
Cam 2: Dewis y noson rieni
Dewiswch y dyddiad yr hoffech ei archebu.
Os nad ydych yn gallu mynychu’r dyddiadau sy’n cael eu cynnig, gwasgwch I'm
unable to attend.
Cam 3: Dewis dull archebu
Dewiswch ‘Automatic’ os ydych am i’r system gynnig apwyntiadau ar eich
cyfer. Bydd y system yn creu amserlen mor fyr â phosib i chi. Er mwyn dewis
amser penodol i archebu amser gyda’r athro, dewiswch ‘Manual’ yna
gwasgwch ‘Next’. Rydym yn argymell i chi ddefnyddio’r dull awtomatig os
ydych yn pori gan ddefnyddio eich ffon symudol.
Cam 4: Dewis athrawon
Os ydych yn dewis y dull awtomatig, symudwch y llithrydd ar dop y sgrin er
mwyn nodi'r amser cynharaf â’r hwyraf rydych yn gallu mynychu.
Dewiswch yr athrawon yr hoffech ei weld. Mae’r tic gwyrdd yn nodi eich bod
wedi eu dewis. Er mwyn newid hyn, cliciwch ar enw’r athro
Cam 5a (Awtomatig): Archebu Apwyntiadau
Os ydych yn dewis y dull archebu awtomatig, gallwch weld apwyntiadau dros
dro sy’n cael eu dal i chi am 2 funud. Er mwyn eu cadw, gwasgwch ‘Accept’ ar
ochr chwith waelod y sgrin. Os nad oedd hi’n bosib i chi ddewis yr athro yr
hoffech ei weld yn yr amser penodol a nodwyd, newidiwch yr athrawon yr
hoffech ei weld a cheisiwch eto, neu newidiwch i’r dull awtomatig. (Cam5b)

Cam 5b (Manual): Archebu Apwyntiadau
Gwasgwch ar unrhyw gell wyrdd er mwyn gwneud apwyntiad. Mae celloedd
glas yn gyfnodau rydych wedi gwneud apwyntiad yn barod. Mae celloedd
llwyd yn nodi sesiynau sydd ddim ar gael. Er mwyn newid apwyntiad, bydd
angen dileu'r gwreiddiol drwy hofran uwchben y blwch glas a gwasgu Delete.
Ewch ati i ddewis cyfnod gwahanol. Mae posib i chi adael neges i’r athro er
mwyn nodi'r hyn yr hoffech ei drafod, neu godi unrhyw bwynt o flaen llaw.
Unwaith rydych wedi gorffen archebu eich apwyntiadau, ar dop y dudalen yn
y blwch ‘alert’, gwasgwch click here er mwyn gorffen y broses.

Cam 6: Gorffen
Mae eich apwyntiadau erbyn hyn i’w weld ar y dudalen ‘My Bookings’. Bydd
e-bost cadarnhau yn cael ei anfon, a gallwch hefyd brintio’r apwyntiadau drwy
wasgu Print. Gwasgwch ar Subscribe to Calendar er mwyn ychwanegu'r
apwyntiadau yma, ac unrhyw apwyntiadau’r dyfodol i’ch calendr.
Er mwyn newid eich apwyntiadau, gwasgwch Amend Bookings.

