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Trefniadau dychwelyd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9
Ar y 15fed o Fawrth bydd blwyddyn 11, 12 a 13 yn dychwelyd i safle’r ysgol. Bydd blwyddyn
10 yn dychwelyd ar 22ain o Fawrth gyda blynyddoedd 7-9 yn dod nol syth ar ôl Pasg. Bydd
gwersi rithiol yn parhau i’r disgyblion hyn dros y pythefnos nesaf.
Mae’r neges hon yn cynnwys gwybodaeth allweddol ar gyfer disgyblion Bl7-9. Os oes gennych
gwestiynau pellach ar ôl darllen y pecyn gallwch gysylltu gyda’ch arweinydd cynnydd a lles
(Bl8a9@penweddig.ceredigion.sch.uk neu Bl6a7@penweddig.ceredigion.sch.uk), gyda
swyddfa’r ysgol (ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk).
Byddaf yn cynnal sesiwn holi ac ateb i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn ystod yr wythnos
cyn Pasg – manylion i ddilyn.
Gobeithiaf fydd y wybodaeth ganlynol yn defnyddiol i chi

Dr Rhodri Thomas
(Pennaeth)

Beth sydd angen trefnu cyn y dydd cyntaf
•
•
•
•

Gwisg ysgol: Bydd disgyblion yn gwisgo gwisg ysgol ar gyfer dychwelyd i’r ysgol. Deallwn
fod plant yn tyfu, ac nid yw siopau dillad ar agor. Os mae hwn yn achosi problem dylech
gysylltu gyda’r arweinydd cynnydd a lles.
Gorchudd wyneb addas
Arian ar gyfer bwyd neu pecyn bwyd: Bydd y ffreutur yn agor ar gyfer y tymor newydd
Unrhyw offer sydd wedi ei fenthyg o’r ysgol i’w ddychwelyd.

Beth fydd angen ar gyfer y diwrnodau cyntaf
•

Offer / llyfrau ar gyfer WYTHNOS 2 o’r amserlen. Bydd disgyblion yn dilyn eu
hamserlenni arferol, er fod cyfle i gael ychydig mwy o amser gyda’r tiwtor ar ddechrau’r
dydd yn y dyddiau cyntaf.

Cyrraedd yr ysgol
Bydd trafnidiaeth ysgol yn rhedeg fel arfer ar gyfer disgyblion sy’n gymwys. Byddwn yn
ddiolchgar pe bai modd ichi gludo’ch plentyn i’r ysgol er mwyn ceisio cadw’r niferoedd sydd ar
y bysiau yn isel. Er mwyn lleihau tagfeydd traffig gyda’r bysiau gofynnwn i chi ollwng eich plant
ger maes parcio’r ysgol yn hytrach na syth o flaen yr adeilad.

Trefniadau iechyd a diogelwch
Bydd y trefniadau iechyd a diogelwch blaenorol yn parhau. Rydw i wedi atodi pecyn
wybodaeth i ddisgyblion sy’n eu hatgoffa o beth sydd angen ei wneud - mae hwn yn cynnwys
diheintio dwylo yn rheolaidd, gwirio tymheredd ar ddechrau’r dydd a chadw at barthau penodol
o’r ysgol.
Mae nawr disgwyl fod disgyblion yn gwisgo mygydau yn yr adeilad gan gynnwys yn yr
ystafell ddosbarth. Cofiwch fod egwyl rhwng bob gwers ddwbl ac mae’r rhain yn gyfle i fynd
allan. Nid oes angen iddynt wisgo mwgwd tu allan i’r adeilad.
Mae’r camau iechyd a diogelwch hyn yn dilyn o’r canllawiau cenedlaethol. Maent yn rhan o
asesiad risg sy’n ein galluogi ni fel ysgol gweithredu gyda grwpiau llawn. Heb y disgwyliadau
hyn byddai’r ysgol yn gorfod rhedeg gyda grwpiau llai a byddent nhw yn lleihau’r niferoedd
byddai’n bosib cynnal yn yr ysgol.
Deallaf fod rhai disgyblion yn poeni am ddychwelyd ac eraill yn edrych ymlaen. Gall disgyblion
sy’n pryderu cysylltu gyda’i arweinydd cynnydd a lles a cheisiwn sicrhau bod cefnogaeth mewn
lle ar eu cyfer.

Trefniadau ail-agor ysgol:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Bydd safle’r ysgol yn agor am 8.30yb a bydd gwersi yn gorffen am 3.30yp. Ni fydd
unrhyw weithgareddau na digwyddiadau ar safle’r ysgol tu allan i’r oriau hyn a ni fydd
mynediad i’r adeilad cyn 8.30yb nac ar ôl 3.30yp er mwyn sicrhau amser glanhau
digonol.
Ni ddylid anfon disgybl sy’n dangos un o’r pedwar symptom COVID (Tymheredd
uchel, Peswch parhaol newydd, Colli arogl, Colli blas) i’r ysgol, a bydd yr ysgol yn
gwirio tymheredd unigolion wrth iddynt gyrraedd ac ynysu unigolion sy’n dangos
tymheredd uchel nes eich bod yn cyrraedd i’w casglu. Bydd yr un drefn ar gyfer unigolyn
sy’n arddangos un o’r symptomau yn ystod y dydd.
Bydd addysg y disgyblion yn digwydd mewn grwpiau cyswllt – bydd blwyddyn 7, 8 a 9 yn
gweithio mewn grwpiau dosbarth ac yn defnyddio un ystafell trwy’r dydd; bydd blwyddyn
10 ac uwch mewn grŵp cyswllt o flwyddyn er mwyn galluogi ni i gynnal pynciau opsiwn.
Bydd ystafelloedd a mannau eraill o amgylch yr ysgol yn cael eu glanhau yn rheolaidd.
Bydd ystafelloedd yn cael eu glanhau rhwng gwersi gyda grwpiau gwahanol.
Bydd mannau allanol yn cael eu clustnodi ar gyfer grwpiau penodol, a bydd yr amserlen
yn parhau i greu amseroedd egwyl a chinio gwahanol i grwpiau gwahanol. Bydd egwyl
rhwng bob wers dwbl a bydd hwn yn rhoi cyfle i ddisgyblion fynd allan a gallant tynnu eu
mygydau tu allan.
Ar gyfer y dydd ysgol bydd disgyblion yn gwisgo gwisg ysgol. Ni fydd yr ystafelloedd
newid ar gael felly bydd disgyblion yn gwisgo cit ymarfer corff ar ddyddiau maent yn cael
gwersi ymarfer corff.
Ni fydd modd rhannu offer felly mae’n bwysig bod disgyblion yn dod a’r offer
angenrheidiol bob dydd.
Bydd rhaid i ddisgyblion cario gorchudd wyneb bob dydd a bydd hwn yn cael ei
ddefnyddio ar drafnidiaeth a phob man yn yr adeilad, gan gynnwys ystafelloedd dysgu.
Byddwn ni’n darparu llawer o gyfleoedd i ddisgyblion diheintio neu olchi eu dwylo yn
ystod y dydd a bydd disgwyl iddynt wneud hwn bob tro maent yn dod mewn neu yn
gadael yr adeilad.
Mae polisi ymddygiad yr ysgol wedi ei addasu i adlewyrchu difrifoldeb camymddwyn sy’n
medru lledu’r haint.

