
 

 

Llaeth a Ffrwyth  

Yn ystod y bore mae’r plant lleiaf yn cael 

llaeth neu dŵr a phecyn bach.  Mae gofyn 

iddynt ddod a’u pecyn i’r ysgol ac ei fod yn 

iachus os gwelwch yn dda.  Hoffwn ichi 

beidio a gyrru grawnwin ond croesawn un-

rhyw ffrwyth arall. 

Addysg Gorfforol    
Mae sesiynau addysg gorfforol 

yn cael eu cynnal yn yr Ysgol 

ar y dyddiau dynodedig. 

Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu 

gwisg ymarfer corff ar y dyddiau hyn, sef 

crys t ysgol a siorts, trwsus neu legins du 

ac esgidiau ymarfer corff (treinyrs) ar eu 

traed. 

Hoffwn estyn croeso i chi fel rhieni Ysgol Betws Gwerful Goch.  Mae’r daflen yma yn un sydd yn llawn 
gwybodaeth o sut yr ydym yn gweithredu oddi fewn i’r Ysgol.  Efallai y byddwch yn gyfarwydd â rhai 
pethau o siarad gyda rhieni eraill neu os oes ganddoch blant gyda ni yn barod, ond ar drothwy taith eich 
plentyn drwy Ysgol Betws Gwerful Goch, rwyf yn wir obeithio y bydd o ddefnydd i bob un ohonoch.   

Cofiwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg os ydych yn pryderu am unrhyw beth neu angen mwy o wybodaeth 
am drefniadau’r Ysgol. 

 

Llawer o ddiolch 

Mrs Thomas, Pennaeth Ysgol Betws GG 
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Rhannu Gwybodaeth   

Byddwn yn e-bostio rhieni gyda llythyrau 

neu wybodaeth bwysig.  Yn ogystal byddwn 

yn rhannu gwybodaeth ar ein tudalen 

newydd sbon Facebook, cofiwch ymuno!  

Mae’n dudalen gaeëdig ac ein rhieni yn unig 

fydd yn cael ymuno.   

Hoffwn hefyd eich atgoffa nad oes disgwyl i 

aelod o staff yr ysgol ateb cwestiynnau ar 

facebook tu allan i oriau gwaith a ni ddylid 

gyrru negeseuon preifat i staff.  

Os ydych yn ansicr o unrhyw drefniadau 

byddai’n well i chi gysylltu â ni yn yr ysgol i 

gael atebion.   
Bro Elwern @Bro Elwern 

Darllen a Ffurfio Llythrennau  

Defnyddiwn raglen ffoneg Tric a Chlic yn Ys-

gol Betws GG.  Mae’r plant yn cael cyfle yn 

ddyddiol i ddod i adnabod eu llythrennau, eu 

yngangu a’u ffurfio yn gywir. Dyma sut yr 

ydym yn ffurfio ein llythrennau, os yw’r plant 

yn ymarfer adref mae’n bwysig eich bod yn 

dilyn yr un patrwm gan gychwyn ar y 

smotyn coch bob tro!   

 

 

Ffurfio Rhifau 

Mae hi yr un mor bwysig ein bod yn dilyn 

yr un drefn wrth ffurfio rhifau hefyd.  

Dyma sut yr ydym yn 

ffurfio ein rhifau yn gywir. 

 

 



Ymddygiad 

Ein nôd yw creu awyrgylch hapus a chartrefol yn yr ys-
gol – gan greu ymdeimlad o hunan-ddisgyblaeth.  Ry-
dym yn gweithredu system o wobrwyo a disgyblaeth 
bendant gyson yn yr ysgol. 
 

Defnyddir y system goleuadau traffig ym mhob dosbarth i reoli 

ymddygiad. 

 

Bwyta’n Iach 

Rydym yn Ysgol Iach yn 
Betws GG felly byddwn yn 
hybu bwyta yn iach ac 
yfed llaeth neu ddŵr.  Ni 
chaniateir diodydd pop neu 
debyg ym mhoteli diod 
eich plentyn. 

Nodyn Caredig 

Gofynnwn ichi beidio â gyrru 
teganau i’r ysgol gyda’ch 
plentyn os gwelwch yn dda.   

Ni fyddwn yn derbyn cacen 
pen blwydd i rannu gyda’r 
dosbarth oherwydd peryglon 
alergedd. Byddwn yn siwr o 
ddathlu penblwydd eich plen-
tyn o fewn y dosbarth. 

Nosweithiau Rhieni 

Bydd nosweithiau rhieni 

yn cael eu cynnal yn 

ystod Tymor 1 a  Tymor 3. 

Byddwn yn rhannu’r trefniadau 

gyda chi yn agosach at yr amser. 

Gwisg Ysgol 
Sgert ddu neu llwyd (gellir wisgo teits tywyll)        Gellir gwisgo ffrrog haf yn ystod yr haf 

Trwsus du neu llwyd     Clustdlysau styd yn unig 

Crys T glas        Esgidiau tywyll (dim treinyrs) 

Siwmper gyda logo’r Ysgol 

Gwallt hir wedi ei glymu/plethu’n ôl 

Siarad Cymraeg 

Ysgol Gymraeg yw Ysgol Betws GG, rydym yn disgwyl ein plant i siarad Cymraeg 
yn yr Ysgol ac ar y buarth.    

Mae Llysgenhadon Iaith yn yr Ysgol fydd yn gweithio ar wahanol syniadau i hy-
bu’r Gymraeg yn Betws GG.   

Cyrraedd yr Ysgol 

Caiff y plant gyrraedd yr Ysgol rhwng 
8.45 a 9 y bore.  Mae aelod o staff 
wrth y drws ffrynt i dderbyn eich plentyn.  Mae’r 
plant ar fuarth yr Ysgol tan fydd y gloch yn canu 
am 9.00 yb. 

 

Casglu plant o’r ysgol  

Ysgol yn gorffen am 3.15 yn bryd-
lon. Allwch chi adael i ni wybod 
os oes unrhyw newidiadau i’r 

trefniadau arferol os 
gwelwch yn dda? 

Betws GG 

@Ysgolbetwsgg 


