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Annwyl Ddisgyblion,  
  
Ar ddiwedd y flwyddyn ysgol, byddaf bob amser yn ysgrifennu at ein hysgolion i edrych yn ôl ar 
yr hyn sydd wedi mynd yn dda ac i ddathlu eich llwyddiannau.  Ers dechrau'r pandemig, mae 
gwaith caled ein penaethiaid, staff yr ysgol a'r disgyblion wedi fy ngwneud yn falch iawn.  
Rydych chi, eich rhieni a'ch gofalwyr, a'ch athrawon wedi bod yn dysgu ac addysgu o gartref, 
gan ddefnyddio technoleg mewn ffyrdd sy'n newydd i lawer ohonom. Mae rhai ohonoch chi 
hefyd wedi mynychu'r ysgol fel bod eich rhieni a'ch gofalwyr yn gallu parhau â'u gwaith mewn 
gwasanaethau pwysig, fel y gwasanaeth iechyd.    
   
Bydd llawer ohonoch yn gwybod bod eich ysgolion yn gweithio'n galed i baratoi i'ch croesawu'n 
ôl yn ddiogel ym mis Medi.  
  
I'r rhai ohonoch nad ydych wedi bod yn yr ysgol cyn gwyliau'r haf, byddwch yn sylwi ym mis 
Medi y bydd rhai pethau’n wahanol o ran yr hyn yr ydych wedi arfer ag ef.  Mae'r newidiadau hyn 
yno er diogelwch pawb.  Er enghraifft:  

 Bydd gofyn i chi olchi eich dwylo'n amlach.  
 Byddwch yn gweld mwy o lanhau yn cael ei wneud o gwmpas yr ysgol.  
 Efallai byddwch yn dechrau'r diwrnod neu gael cinio ar amser gwahanol.  
 Bydd angen i chi gymryd pecyn bwyd gyda chi am yr wythnosau cyntaf.  
 Efallai y bydd eich ysgol yn penderfynu na fydd pob disgybl yn dychwelyd ar yr un 
diwrnod.  
 Efallai y bydd angen i drefniadau clwb brecwast neu glwb ar ôl ysgol newid.  
 Os ydych yn teithio i'r ysgol ar fws neu mewn tacsi, mae'n debygol y bydd angen i chi 
wisgo mwgwd wyneb a gall eich amseroedd teithio fod yn wahanol.  

  
Bydd eich ysgol yn esbonio unrhyw newidiadau i chi a'ch rhieni a'ch gofalwyr cyn eich 
diwrnod cyntaf yn ôl.  
  
Unwaith eto, hoffwn ddiolch i chi i gyd.  Gobeithio y cewch chi haf diogel a hapus ac edrychwn 
ymlaen at eich croesawu nôl ym mis Medi.  
  
Yn gywir  
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