
DYDDIADAU PWYSIG 
Ionawr 
6 Ysgol yn ail gychwyn 
21 Noson i Rieni Bl 7 -  3.45 - 5.45 
24 Adroddiadau Bl 11 
28 Noson i Rieni Bl 11 -  3.45 - 5.45 
 

Chwefror 
4  Clinic Cymorth 
21 Gwyliau hanner Tymor  
           24 - 28/02/2014 
 

Mawrth 
3 Ysgol ail gychwyn   
10 Arholiadau Bl 10 
18 Noson Rhieni Bl 9  3.45 - 5.45 
21 HMS  -  dim ysgol i ddisgyblion 
 

Ebrill 
7-11  Wythnos Profiad Gwaith Bl 10 
11 Adroddiadau Bl 10  
11 Ysgol yn cau am wyliau Pasg 
 14/04/14 - 25/4/14 

Ysgol Glan y Môr 
Bwletin i Rieni: Nadolig 2013 

Llyfrgell 
Cystadleuaeth draffts rhwng staff a disgyblion. 

Cynhaliwyd cystadleuaeth cyffrous iawn o gemau draffts yn y 

llyfrgell rhwng staff yr ysgol a disgyblion.  
Y sgor terfynol oedd 11 gem i 9 i’r disgyblion, gyda 2 gem  

yn gyfartal!    Diolch i bawb a gefnogodd. 

Cynllun Ysgol Iach    Mae’r ysgol wedi derbyn achrediad pellach 
ac wedi cyrraedd Cam 4. Rhoddwyd sylw i  “Bwyd a Ffitrwydd” yn 

y cwricwlwm i gyrraedd y cam yma. 

Groto Siôn Corn 
Dymuna criw BAC Blwyddyn 10 ddi-

olch i holl ysgolion cynradd y dalgylch 

sydd wedi eu cefnogi gyda 
 ymweliadau i’r Groto.  Bu Siôn Corn 

yn brysur iawn yn croesawu  300 o 

blant bach brwdfrydig drwy’r wyth-

nos.  Diolch yn fawr am gefnogaeth 
pawb.                

5x60 

Elain Davies Bl 9 yn derbyn ei gwobr gan Shoned Owen 

5x60 ar ôl iddi ddod yn gyntaf yn ras “Tour of Britain” i 

ysgolion Gogledd Cymru.  Derbyniodd crys swyddogol y 

daith yn wobr. 

 

Daeth Jac Davies Bl 9 yn gyntaf yn y “Santa Fun Run” a 

gynhaliwyd ym Mhwllheli yn ystod penwythnos Gwyl yr 

Wŷl. 

 

Hefyd bu criw  dawns bl 7 ( Ffiffi’s Trixibells) yn 

perfformio yn y Maes.  Dyma nhw yn cyflwyno’r 

hyfforddwriag Ffion Davies gyda blodau  i ddweud  

diolch 

Ffiffi’s Trixibells 

Shoned Owen 5x60 &  
Elain Davies Bl 9 

Jac Davies Yr 9 



Ffair Yrfa Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cynhaliwyd Ffair Yrfa Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn neuadd yr ysgol Ddydd Mercher, Tachwedd 13eg i ddisgyblion BTEC Iechyd a Gofal Bl 10 

ac 11 yn ogystal â disgyblion o flwyddyn 9 sy'n ystyried dewis y pwnc flwyddyn nesaf. Daeth darpar feddygon a deintyddion yr ysgol i ymuno â 

nhw hefyd.  Gwahoddwyd cyflogwyr sy'n gweithio yn y maes o hyd a lled Gwynedd i fynychu'r digwyddiad.  Daeth  pymtheg ohonynt atom gan roi 

o'u hamser i rannu gair o brofiad a trafod eu llwybr gyrfa.  Cafodd y disgyblion flas ar ofynion swyddi yn amrywio o waith cymdeithasol, i nyrsio i 
weithio gydag oedolion ag anableddau neu'r digartref. Cawsant agoriad llygad i'r amrywiaeth eang o swyddi sydd ar gael yn y maes a hynny o fewn 

Gwynedd.   

 

Cawsant gyngor gwerthfawr gan Mrs Sian Thomas o Goleg Pwllheli am gyrsiau Lefel 3 BTEC ac roedd yn braf cael croesawu Michaela Griffiths, 
cyn ddisgybl o'r Adran IaG i adrodd ei hanes gyda dwy o'i ffrindiau newydd o'r Coleg.  Daeth swyddogion o swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i 

bwysleisio'r fantais sydd gan y disgyblion eu bod yn ddwyieithog a bod gwir angen am unigolion sy'n gallu siarad Cymraeg ym maes Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. Yn sicr bu'n fore defnyddiol ac rydym yn ddiolchgar iawn i CAMHS, GISDA, y Groes Goch, Gofalwyr, Antur Waunfawr, Gweithredu 

dros Blant, Mrs Delia Roberts o Ysbyty Bryn Beryl, Mrs Bethan Llwyd o Gyngor Gwynedd, Mr Mike Daly, deintydd, Dr Arfon Williams, meddyg 
teulu, Age Cymru, Mr Eryl Rogers o gartref preswyl Bryn Meddyg, a'r gwasanaethau cymdeithasol am fod mor gefnogol i'r digwyddiad. 

 

Cymerodd disgyblion BTEC Lletygarwch y cyfrifoldeb am yr arlwyo gan ddarparu lluniaeth i'r cyflogwyr wrth iddynt gyrraedd ac yn ystod yr eg-

wyl. Roedd canmol mawr i'r sgons ac roedd y bisgedi llugeron a siocled gwyn yn ardderchog! Mae gyrfa lwyddiannus o flaen y criw prysur hwn.  Di-
olch yn fawr i Mrs Caryl Jones a Karen Williams am eu cefnogaeth i'r disgyblion hyn. 

Gwahoddiad  

A ydych dros 50 mlwydd oed?    A oes gennych ŵyr neu wyres yn yr ysgol?   

Os felly mae gwahoddiad i chi gan ddisgyblion Bl 10 sy’n astudio  

Lletygarwch i ddod i’r ysgol am de prynhawn am 2.00 pm, Dydd Gwener, Ionawr 31ain.  

Cysylltwch â’r ysgol ar 01758 - 701244 i fwcio lle.   

Edrychwn ymlaen i’ch gweld!  Dewch â ffrind gyda chi! 
 

Dobarth Sgiliau Gwaith blwyddyn 10 

Mae’r disgyblion wedi cael tymor anturus iawn yn  

dilyn cyrsiau mewn caiacio/canwio a dringo dan do 

gyda'r Urdd.  Hoffwn Llongyfarch y ddisgyblion  
am ennill  tystysgrifau ar gyfer NICAS lefel 1 a 

Pwer Padlo  hyd at lefel 4.      

Llyn Padarn  
Llanberis 

“Wish Tokens”  Daily Post    

Cofiwch yrru unrhyw tocynnau i’r ysgol syth ar ôl y wyliau. 



   Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb ! 
Bydd yr ysgol ar agor dydd Llun  - Ionawr 6ed, 2014 

Adran Chwaraeon 
Mae timau -16 a -14 rygbi yr ysgol wedi curo eu gemau i gyd eleni.  Maent y cynrychioli’r ardal yng Nghwpan Cymru yn y flwyddyn newydd. 
 

Bu 50 o ddisgyblion i Gaerdydd yng nghanol Tachwedd i wylio Cymru yn chwarae yn erbyn yr Ariannin.  Yn dilyn llwyddiant y trip, y gobaith yw trefnu trip arall yn 

fuan.    
 

Mae’r bechgyn wedi bod yn rhedeg traws gwlad yn ystod y gwersi ers pythefnos.  Yn yr amser yma mae nifer o recordiau’r ysgol wedi cael eiu torri gan Tomos 

Davies bl 7, Rhys Jones bl 8 a Harri Hughes ac Ifan Roberts o fl 9.    
 

Gyda llwyddiant gyda’i nofio y tu allan i’r ysgol, mae Sam Schwabauer wedi llwyddo i wella  nifer o’i amseroedd personol yn ddiweddar.  Bu yn Llandudno pythefnos 

yn ôl yng nghystadleuaeth Gogledd Cymru a chyrhaeddodd y tri uchaf mewn nifer o rasys ac mae nifer o’i amseroedd o fewn y pymtheg cyflymaf yng Nghymru.  
Dal ati Sam. 

Ffair Aeaf. 
Ar nos Fercher, Tachwedd 27ain cynhaliwyd ein Ffair flynyddol i godi arian at achosion da. Eleni penderfynodd y Cyngor Ysgol y byddai elw’r noson yn mynd i 

Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.  Roedd y noson yn benllanw trefniadau gofalus gan wirfoddolwyr o flwyddyn 10 a Mrs Jacqui Parry.  

Daeth dros ugain o fusnesau lleol â’u stondinau i’r Ffair Aeaf i werthu eu 

crefftau , ac roedd amryw o weithgareddau a stondinau gan ddisgyblion yr 

ysgol hefyd. Cafwyd ymwelydd arbennig iawn yn ystod y noson, Sion Corn. 

Llwyddwyd i godi dros £1300 o bunnoedd ac mae’r arian yn dal i ddod i 

mewn !  Fyddai hyn ddim wedi bod yn bosib heb waith caled y disgyblion a’r 

staff, yr holl rieni a’r cyhoedd a ddaeth i gefnogi ar y noson. Diolch hefyd 

i’r busnesau lleol ddaeth â’u stondinau ac i’r holl fusnesau ac unigolion a 

gyfrannodd wobrau tuag at y rafflau.  Diolch yn fawr i bawb am gefnogi.  

Dyma nhw’r criw   -  Elin Jones Thomas, Non Jones, Cêt Bryn, Ebrill Lloyd, 

Nabihah Miah, Cari Williams, Lulu Webley, Alis Williams, Kayleigh Wil-

liams, Olivia Claybrook, Ffion Hughes, Ffion Jones, Shona ab Iorwerth, 

Abi Griffiths, Mari Hughes, Mared Owen, Chloe Williams, Lois Lloyd, 

Catrin Jones, Catrin Rosewarne. 


