
 

DYDDIADAU PWYSIG 
Mawrth 
30        Ysgol yn cau am y Gwyliau  
Ebrill  
2 - 13   Gwyliau’r Pasg     
16        Ysgol yn ail gychwyn       
16    Wythnos Profiad Gwaith Bl 10  
17    Noson Rieni Bl 9       
30    Arholiadau Bl 9 yn cychwyn     
Mai   
1    Noson Rieni Bl 10 
7           Gwyliau Gwyl Banc Mai    
9           Seremoni Ffeil Cynnydd i Fl 11  
14         Arholiadau TGAU yn cychwyn 
17    Mabolgampau Ysgol  
             (tywydd yn caniatau)  
Mehefin  
1    Ysgol yn cau am y Gwyliau     
             Sulgwyn  (4 - 8/6) 
11         Ysgol yn ail gychwyn       
28         Arholiadau Bl 7 & 8.  

 

Ysgol Glan y Môr 
Bwletin i Rieni:    Pasg 2012Bwletin i Rieni:    Pasg 2012Bwletin i Rieni:    Pasg 2012Bwletin i Rieni:    Pasg 2012    

Addysg Grefyddol 
Dathlu Gŵyl Dewi . Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig eleni ar 
Ddydd Gwyl Dewi. Cafwyd darlleniadau ar thema darlith Tynged yr 
Iaith a hanes Dewi Sant a’i gyfraniad i fywyd Cymru. Cyfrannod dis-
gyblion o bob blwyddyn i’r gwasanaeth.Roedd unawdau cofiadwy gan 
Siwan Jones Williams a Gweno Martin a chlo effeithiol gan y côr.  
Roedd y trefniadau yng ngofal Mr Noel Dyer a Mrs Einir W Jones. 
Diolch iddynt am eu paratoadau manwl. 

GWISG YSGOL     Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth i 
sicrhau fod pawb yn cadw at ein rheolau gwisg ysgol a hoffwn 
atgoffa bawb mai trowsus PLAEN du nid jeans ac esgidiau/
trainers plaen DU yn unig sy’n dderbyniol.  Ar ôl y gwyliau Pasg 
mi fydd hi’n bosib i’r genethod wisgo sgert wyrdd swyddogol yr 
ysgol(ar gael yn swyddfa’r ysgol yn unig)  Mae caniatad i’r 
genethod wisgo esgidiau fflat du a theits du trwchus neu liw croen 
yn unig gyda’r sgert. 
Mae’n bwysig i’ch plentyn wisgo’r wisg lawn gywir bob dydd - sef 
crys polo gwyn a crys-chwys gwyrdd.   

Llongyfarchiadau mawr i Alun Jones 
Williams blwyddyn 9 ar ei gamp yn ennill 
tlws coffa Wil Sam ac Elis Gwyn mewn 
cystadleuaeth a drefnwyd gan bapur bro’r 
“Ffynnon”.  Daeth Elan Wyn Jones yn ail 
yn yr un gystadleuaeth a Rhiannon  
Jenkins yn drydydd.  

Llongyfarchiadau i Aled Hughes blwyd-
dyn 11 fu’n llwyddiannus iawn yn 
Nhreialon Pysgota Plu.  Mi fydd yn cyn-
rychioli tîm -18 Cymru yn Iwerddon yn fu-
an.  Pob lwc  i chdi Aled. 

Cymerodd disgyblion rhan mewn nifer o weithgareddau 5x60 y tymor yma.   Ar ddechrau mis yma  bu 2 grŵp o enethod 
yn cymryd rhan mewn arddangosfa “Noson o Ddawns  i Ysgolion Gwynedd a Môn” yn y Galeri yng Nghaernarfon.  
Cafwyd cyfle i berfformio ar lwyfan o flaen cynulleidfa.  Mi roedd y genethod wedi mwynhau'r cyfle.  Bu cystadleuaeth 
lwyddiannus Sboncen  arall  yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen,  Bethesda.  Glan y Môr enillodd gyda 21 pwynt i 15. Bu 
hefyd cystadleuaeth rygbi wythnos yma  i  enethod Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Botwnnog yng nghlwb chwaraeon 
Efailnewydd. Bu’n hanner tymor llawn gweithgareddau felly! 



 

“ Scribblers Tour”  
Aeth criw o 32 o ddisgyblion o  ddosbarthiadau 7PE draw i’r Brifysgol ym 
Mangor yng nghwmni Mrs Anna Lloyd Williams, Mrs Nia Lloyd Jones a 
Mrs J Parry i gymryd rhan yn y gweithdy uchod. Roedd hi’n ddiwrnod 
chwilboeth ( o ystyried mai mis Mawrth oedd hi ) a beth i’w wisgo a beth 
ga' i fynd yn fy mhecyn bwyd oedd y cwestiynau a boenai’r disgyblion ar 
gychwyn ar eu taith! Noddwyd y diwrnod gan wŷl y Gelli .Yr  awduron 
Jenny Valentine, Cathy Breth a Melvin Burgess oedd yn cymryd rhan am-
lwg yn y gweithgareddau a drefnwyd. Yn ystod y dydd wynebodd y disgy-
blion nifer o dasgau er mwyn hybu eu sgiliau ysgrifennu creadigol. Yn 
ogystal cafwyd cyfleoedd i drafod gyda’r awduron, prynu ac arwyddo 
llyfrau cyn dychwelyd yn griw bodlon ond blinedig i’r ysgol ar ddiwedd y 
dydd. 

Elin Jones, Eli Griffith, Gwenno Martin a  
Cadi Williams Bl 7 

Gweithdy Gyrfa Cymru - Merched yn Gwyddoniaeth - Dros y pum penwythnos diwethaf bu pedair ohonom o flwyddyn 
9, sef Lowri Thomas, Rhiannon Jenkins, Elan Jones a Sioned Taylor, yn rhan o ddosbarthiadau i annog genethod i gym-
ryd swyddi yn y maes Gwyddonol.  Cawsom gyfle i drio peirianneg ac electroneg, gwaith labordy, astudio planhigion ac 
anifeiliaid y môr, edrych ar blanhigion tir ac ymweld â mynydd gwefru Llanberis.  Mae’r bedair ohonom yn cytuno fod hwn 
wedi bod yn brofiad arbennig ac wedi agor lawer ein meddyliau i bosibiliadau’r dyfodol i ni.    Sioned Taylor 

Sports Relief 
Casglodd y ddisgyblion £480 drwy amrywiol weithgareddau megis gwisgo dillad eu hunain,  cystadleuaeth “penalty 
shoot out” , “hoolahoopathon” a bu criw Trin Gwallt Bl 10 ac 11 yn lliwio gwalltiau rhai o’r disgyblion. Bu’r dosbarthi-
adau Addysg Gorfforol yn cerdded/nofio./rhedeg 240 o filltiroedd dros gyfnod o 4 wers!! Da iawn pawb. 

Chwaraeon - Cwpan Gwynedd  
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl droed blwyddyn 7 ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth uchod. Ar  eu taith mae’r tîm 
arbennig hwn wedi curo ysgolion fel Botwnnog, Eifionydd, Ardudwy a’r Bala cyn wynebu ysgol Brynrefail yn y gêm 
derfynol yr wythnos ddiwethaf. Y sgôr derfynol wedi gêm gystadleuol a hynod o galed oedd Glan y Môr 2, Brynrefail 
0.  Dyma gwpan gyntaf y tîm ifanc hwn felly. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Ar yr un diwrnod roedd disgyblion blwyd-
dyn 8 hefyd yn cystadlu yn rownd derfynol y gwpan ar gyfer eu hoedran nhw. Er mai colli o 4 i 0 yn erbyn ysgol Syr 
Hugh Owen wnaethant, rydym yn eu llongyfarch hwythau ar gyrraedd y rownd derfynol a chwysu a gwneud eu gorau 
yn erbyn tîm cryf y Cofis. 
Rygbi    Bydd y tim -13 yn chwarae yny rownd cyn derfynnol yn erbyn Ysgol Eifionydd dydd Gwener yma (30/03/12) 
Tîm Rygbi -16  -  Teithiodd y tîm  rygbi dan 16 i Gaerdydd i chwarae yn erbyn Ysgol Gatholig Corpus Christi yn 

rownd yr wyth olaf cystadleuaeth Rygbi Ysgolion Cymru. 

Er i’r  tîm colli 57 - 5 cafwyd perfformiadau clodwiw gan holl aelodau’r tîm.  Roedd yn brofiad arbennig chwarae tîm 

mor dda oedd yn cynnwys nifer o aelodau Academi'r Gleision a chwaraewyr rhyngwladol. 

 Diolch i’r bechgyn am eu hymroddiad a’u hymddygiad dros y ddeuddydd. 

Llongyfarchiadau i Rhys Tudor.  Cymerodd Rhys ran ar raglen chwaraeon S4C “Sgwad”.  Mi fuodd yn cymeryd rhan 
mewn nifer o weithgareddau difyr yn cynnwys rhedeg 60medr.  Mi fydd y rownd nesaf yn cymeryd lle yn Llanidloes yn 
fuan.  Pob lwc Rhys. 



 

Enillwyr y Loteri Presenoldeb  
Winners of the Attendance Lottery 
 
Gwobr  - £5 / Prize - £5 
 
Tachwedd / November 
Bryn Williams 8R 
Carwyn Roberts 11A 
Cadi Williams  7E 
Rhagfyr / December 
Morgan Roberts  8P 
Catrin Jones  8E 
Nel Bere 10R 
Ionawr/January 
Gruffydd Davies  9E 
Haydn Baum  11R 
Nathan Parry  8A 
Cai Williams  11E 
Dafydd Hughes 9R 
Harri Hughes  7E 
Laura Skinner  10E 
Rhys Evans  9E 
Chwefror / February 
Steffan Roberts  7P 
Hannah Jones  11A 
Luke Jones  9E 
Sioned Elias  10R 
Steffan Roberts  7P 
Mawrth/March 
Non Roberts  9P 
Cai Williams  11E 
Daniel Williams  8R 
Awel Bullard  8R 
Olivia Jones  7P 
Lora Lewis  11E 

Enillwyr Pos y Dydd Mathemateg 
Winners of Mathematics Puzzle of the Day 
 
Gwobr -  tocyn tôst / Prize - Toast Ticket 
 
Siwan Williams  bl 7 
Owain Rhys  bl 7 
Erin Povey bl 7 
Steffan Williams bl 8 
Iwan Emlyn Jones bl 7 
Abigail Griffiths  
Elin Daly bl 10 
Alun Williams bl 9 

Rhai o’r dosbarthi-
adau gymerodd rhan 
yn “Sports Relief” yn 
ystod y gwersi 
chwaraeon  

Tîm Rygbi Genethod  
Ysgol Glan y Mor ac YsgolBotwnnog 


