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Annwyl Riant / Gwarcheidwad, 
 
Mae’n deg i ddweud ein bod mewn cyfnod hynod o bryderus am ba mor gyflym y mae’r 
feirws yn lledaenu yn ein cymunedau. Diolch unwaith eto i bob un o’n rhieni sydd yn sicrhau 
bod ein disgyblion yn dilyn y mesurau diogelwch cofid yma yn ffyddlon, sydd mor allweddol i 
iechyd a lles pob un ohonom.   
 
Yn dilyn y datganiad yma gan Lywodraeth Cymru brynhawn yma, byddwn yn symud at 
ddysgu o bell o ddydd Llun 14/12/20 hyd at ddiwedd y tymor ar y 18/12/20. Mae hwn yn 
golygu’r canlynol ym Mryn Tawe: 
 

 Bydd yr ysgol ar agor fel arfer ar gyfer staff a byddwn ar gael i gefnogi ein disgyblion 
a’n rhieni o bell gydag unrhyw gais neu ymholiad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn 
cysylltu gyda ni i drafod unrhyw faterion. 

 Bydd grwpiau o ddisgyblion penodol yn mynychu’n ddyddiol ar gyfer cefnogaeth 
llesiant. Byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol gyda rhieni i wneud y trefniadau yma.  

 Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 7 ac 8 yn unig, sydd yn blant i weithwyr hanfodol, 
yn cael y cyfle i fynychu. Byddwch yn derbyn neges destun uniongyrchol gyda 
chyswllt i holiadur er mwyn ein hysbysu o’ch angen ar gyfer yr wythnos. Bydd hwn yn 
ein caniatâi i allu cynllunio darpariaeth ar gyfer ein disgyblion. Felly, gofynnwn i chi ei 
gwblhau erbyn 15:00 ddydd Gwener yr 11/12/20 os fydd angen cefnogaeth arnoch?  

 
Bydd pob disgybl yn derbyn gwahoddiad i’w wersi wythnos nesaf drwy lwyfan Teams ac mae 
disgwyliad clir y bod pob disgybl yn mynychu pob gwers. Fe fyddwn yn cymryd cofrestrau 
ac yn cysylltu gyda rhieni disgyblion sydd ddim yn mynychu. Mae sicrhau bod disgyblion 
wrth eu gwaith yn ddyddiol ac nid yn cymysgu y tu allan yn ein cymunedau yn allweddol i 
amddiffyn ein gilydd ac i fynd i’r afael gyda’n sefyllfa bresennol.       
 
Fel arfer ar ddiwedd y tymor, byddwn yn cynllunio gweithgareddau hwylus ar gyfer ein 
disgyblion fydd yn digwydd drwy gyfrwng eu gwersi yn ystod yr wythnos. Bydd y rhain yn 
dod ac ychydig o naws y Nadolig fel y gallwn barhau i ddathlu’n rhithiol gyda’n disgyblion  
wrth baratoi ar gyfer yr Ŵyl. Gobeithio cewch y cyfle i wylio ein perfformiadau rhithiol wrth 
ddathlu’r Ŵyl.      
 
Os oes unrhyw gwestiwn gennych ynghŷn â’r uchod, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni yn yr 
ysgol i drafod. 
 
Yn ddiffuant, 

 
 
 

 
  

mailto:SwyddfaBrynTawe5@hwbcymru.net
http://www.bryntawe.swansea.sch.uk/
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ebbwfawr.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/wru_school_logo.png&imgrefurl=http://www.ebbwfawr.co.uk/centre-of-rugby-excellence-launched-at-ebbw-fawr/&h=182&w=187&tbnid=tViyyjmFAp09iM:&zoom=1&docid=DGkO1BiVAIwbpM&hl=en&ei=RsyfVZicCcqX7QbbqY14&tbm=isch&ved=0CHAQMyhGMEY
http://www.arts.wales/3997.file.dld
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ysgolion-uwchradd-cholegau-cymru-yn-symud-i-ddysgu-ar-lein-o-ddydd-llun-14?_ga=2.47403879.1979115730.1607276250-1536344558.1601881676

