Ysgol Glan y Môr
Bwletin i Rieni: Nadolig 2015
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Presenoldeb

Cystadleuaeth cogydd ifanc.

Targed presenoldeb pob disgybl yw 95.5% +
Os yw eich plentyn yn colli’r ysgol, mae’n bwysig iddynt
wneud ymdrech buan i ddal i fyny efo’r gwaith a gollwyd.
Os ydych yn bwriadu casglu eich plentyn yn fuan o’r ysgol er
mwyn iddynt fynychu apwyntiadau meddygol/deintyddol
gwerthfawrogir derbyn llythyr ar y diwrnod yn egluro hynny.

Matthew Phelps, 7P wedi llwyddo
mynd drwodd i’r rownd nesaf
gyda coginio yng nghystadleuaeth
a drefnwyd gan Glwb y Rotari
Pwllehli yn ddiweddar.
Pob lwc Matthew.

Ffair Aeaf.
Ar nos Fercher, Tachwed 18fed, cynhaliwyd ein Ffair Aeaf flynyddol i godi arian at achosion da. Eleni
penderfynwyd rhoi elw’r noson i elusen Cymdeithas Multiple Sclerosis Cymru.
Bu dosbarthiadau blwyddyn 10 yn brysur iawn gyda’r trefniadau a chafwyd noson lwyddiannus iawn. Roedd
neuadd yr ysgol dan ei sang, daeth nifer o fusnesau lleol a’u stondinau ac roedd amryw o weithgareddau a
stondinau gan y disgyblion.
Llwyddwyd i godi dros £1000 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 a’u stondinau ac i’r holl fusnesau ac unigolion a gyfrannodd wobrau tuag at y
rafflau. Diolch arbennig i Mrs Jacqui Parry a Mr Elfyn Lloyd am gymryd cyfrifoldeb am gyd-lynu’r
gweithgaredd yma. Diolch yn fawr i bawb am gefnogi.

Adroddiad blynyddol y Llywodraethwyr i rieni ar gael a’r safle wê yr ysgol.
Os am gopi papur, gofynnwch yn swyddfa’r ysgol

GWEFAN www.glanymor.gwynedd.sch.uk

CLWB DWDLO 2015
Mae’r Clwb Dwdlo yn cael ei gynnal pob dydd Llun yn
ystod amser cinio. Mae’r aelodau yn cael y cyfle i
ddatblygu eu sgiliau arlunio yn ogystal â chael ymlacio
a chael hwyl a sgwrs.
Byddwn yn ail gychwyn y clwb ar ôl gwyliau’r Nadolig.
Os ydych awydd ymuno dewch â’ch enwau i Mrs.Jones
yn y Llyfrgell.

Mae’r clwb camera wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd ar
ôl ysgol pob dydd Mawrth yn y Llyfrgell. Mae’r aelodau
wedi bod yn brysur yn tynnu lluniau o gwmpas yr ysgol tu
allan, ac wedyn wedi eu haddasu nhw ar rhaglen
‘Photoshop’ ar y cyfrifiadur.

CLWB CAMERA 2015

Danfonodd nifer o focsys eleni i fynd i
blant
bach yn Belarus - Diolch i bawb a
gyfrannodd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb !
Bydd yr ysgol ar agor dydd Llun - Ionawr 4ydd, 2016

Gweithgareddau Blwyddyn 8
Yn ddiweddar bu’r disgyblion yn dysgu am arian a benthyca arian yn ddiogel yn eu gwersi ABaCH.
Paratowyd y gwersi gan yr Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (UBAAC) a fu’n gyfrifol hefyd
am gynnal cystadleuaeth i greu poster er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o Siarcod Benthyca
Arian. Y wobr i’r poster buddugol oedd IPad, Daniel Love oedd yn fuddugol ac fe gyflwynwyd y wobr
iddo gan Elizabeth Emmons o UBAAC. Yn ogystal rhoddwyd canmoliaeth uchel iawn i’r canlynol am
eu hymdrech yn y gystadleuaeth - Sion Jones, Kelly Evans, Carys Dukes a Gethin Phillips.
Llongyfarchwyd yr holl ddisgyblion a’u hathrawon gan UBAAC ar safon uchel iawn y gystadleuaeth.

Cyfle blwyddyn 8 oedd codi arian at
achos da ar Ragfyr 11eg. Penderfynwyd
cael diwrnod gwisgo dillad Nadoligaidd
gan dalu £1 i wneud hyn. Gweithgareddau eraill a drefnwyd oedd stondin
gacennau a bwth tynnu lluniau
Nadoligaidd. Llwyddwyd i godi dros
£450 tuag at the Little Princess Trust.
Elusen sy’n darparu a rhoi wigiau i
blant sydd wedi colli eu gwallt oherwydd effaith cancr neu salwch arall.
Diolch i bawb gyfrannodd gacennau,
helpu allan ar y diwrnod a chyfrannu i’r
elusen hon.

Jac Edwards; Miss Heidi Littler; Osian Jones; Sion Arwel Jones;
Mrs Jacqui Parry; Nathan Lewis; Luke McDonald; Cadi Williams

Enillwyr y i-pad oedd Daniel Love

Gofynnwn yn gardig i rieni beidio
parcio yn y bae sydd ar gyfer y
bysiau ysgol. Mae cael ceir yn
parcio yno yn creu sefyllfa
beryglus i ddisgbylion yr ysgol.
Gwerthfawrogir eich cefnogaeth i
sicrhau dioglewch y disgyblion.

Sion Jones

