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Pasg 2015

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/leggings ac
esgidiau/trainers plaen DU yn unig sy’n dderbyniol. Ar ôl y
gwyliau’r 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 gywir bob dydd - sef crys
polo gwyn a crys-chwys gwyrdd. Mae eitemau o’r wisg ysgol ar
werth yn yr ysgol.

Prisiau Cinio Ysgol Ebrill 2015
Cinio llawn £2.20.
Byrbryd (amser cinio) £1.60
Byrbryd (amser egwyl) £1.20
Byrbryd / Cacen 80c
Diod mawr / Ysgytlaeth 70c
Diod bach 40c
Tost 50c
Ffrwyth 20c

Hen Wisg Ysgol
Os oes gennych hen wisg ysgol sydd mewn cyflwr da
ond yr ydych am gael gwared ohonynt, byddai’r ysgol
yn gwerthfawrogi os y buasech yn eu cyfrannu i’n banc
dillad. Dylid eu hanfon i swyddfa’r ysgol. Diolch

Llongyfarchiadau i Anwen Bumby, Clerc Corff Llywodraethwyr,
llwyddodd Anwen i ennill y wobr - "Clerc Eithriadol Ysgolion Cymru". Yn ôl y beiriaid bu'n gystadleuaeth eithriadol o gryf o ran
ansawdd ac effeithiolrwydd y clercod a llwyddodd Anwen i
gyrraedd y rhestr fer o dri am y wobr genedlaethol o Glerc
Eithriadol Fe'i henwebwyd gan gorff Llywodraethwyr Ysgol Glan
y Môr am ei gwaith arbennig. Mae’r wobr yn adlewyrchiad o'i
heffeithiolrwydd cyffredinol fel aelod medrus, gwerthfawr a
phoblogaidd o staff llawn amser Ysgol Glan y Môr.

FFAIR AEAF
Cynhaliwyd y Ffair yn ôl ym mis Rhagfyr, ac erbyn hyn mae’r arian i gyd
wedi’i gasglu a’i gyfri. Cyflwynwyd siec o £1,111.00 i elusen
Gafael Llaw gan Ddosbarth Astudiaethau Busnes blwyddyn 10.
Diolch unwaith eto i bawb a gefnogodd yr achos teilwng hwn.
Her £10
Bu dosbarth Astudiaethau Busnes blwyddyn 10 yn brysur iawn gyda’r her yma yn ystod y mis diwethaf. Mae’r ‘Tenner Challenge’ yn gystadleuaeth flynyddol sy’n cael ei rhedeg gan Young Enterprise.
Derbyniodd pob disgybl yn y dosbarth £10 yr un gyda’r nod o wneud elw. Penderfynon nhw rannu’n bedwar cwmni, a chafwyd syniadau gwerth chweil. Cwis lluniau, gwneud a gwerthu ‘sosij
rolls’, cacennau a smŵddis.
Gwnaeth pob tîm elw o £4.52 i £72. Catrin Jones ac Erin Povey
oedd y tîm buddugol gyda’u cwis lluniau.

CAS PENSILIAU
ADDAS AR GYFER ARHOLIADAU TGAU

£1.20
Amryw o eitemau eraill hefyd ar werth gan
Mrs Jacqueline Parry.

Adran Technoleg a Busnes
Fe ymwelodd criw o ddisgyblion Bl 10 sydd yn dilyn cyrsiau Busnes, Technoleg ac Electroneg â ffatri Jaguar yn
Lerpwl yn ddiweddar. Cafwyd diwrnod llwyddiannus a diddorol iawn a chafodd y disgyblion gyfle i fynd o gwmpas
y safle i weld sut mae moduron Jaguar/Land Rover yn cael eu cynhyrchu

Newyddion 5X60

Dyma lun o 3 Grŵp dawns 5x60 sydd yn ymarfer yng Nghapel y Drindod bob nos Iau am 6.30pm.
Maent yn cael eu hyfforddi gan Amy Banks a Louise Laudan-Williams.
Mynychodd y 3 grŵp Noson o Ddawns Ysgolion Gwynedd a Môn yn
y Galeri Nos Wener Mawrth 13eg gan berfformio ar lwyfan
proffesiynol o flaen cynulleidfa. Fe wnaeth pob grŵp fwynhau’r
profoad yn fawr iawn!

Charlotte Williams, Danni Jones, Lucy
Collier, Alaw Jones, Molli Davies

Chloe Thomas Martin, Mia Owen,
Rosie Davies, Ellie Kane,
Ffion Evans Bl 7

Hannah Thomas,
Lowri Silverwood Owen,
Katelyn Caddick Bl 7
Pêl Droed Genethod 5x60
Bu’r tîm yn chwarae yn erbyn Ysgol Moelwyn
(bl 7, 8 a 9) mis Mawrth, Glan y Môr yn ennill
5-1 gyda'r canlynol yn sgorio: Cerys Studt bl9
(1); Llinos Hughes bl 7 (3); Siân Moore bl9
(1). Da iawn genod. Mae’r ymarferion peldroed ar gyfer y genethod bob nos Iau ar
gae'r ysgol 3.30- 4.30pm. Mi fydd twrnament arall i’r genethod ym mis Mai felly unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan i ddod i
sesiynau ar ôl ysgol gyda Erica a Kelly yn
hyfforddi.
Pêl rhwyd 5x60
Bu dau dîm Ysgol Glan y Môr yn cystadlu mewn
twrnament yng Nghanolfan Brailsford Bangor
Dydd Gwener, Chwefror 27. Roedd y gystadleuaeth wedi ei chyd-lynu gan Heddlu Trafnidiaeth
Prydeinig, Gorsaf y Rheilffordd Ffordd Caergybi er
mwyn codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y traciau. Da iawn i "dîm A" a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ac i "dîm B" am gymryd rhan. Diolch
arbennig i Heidi Bakewell am eu hyfforddi yn
wythnosol. Mae’r sesiynau hyfforddi yn digwydd
yn y Ganolfan Hamdden rhwng 4-5pm bob nos
Fawrth- croeso mawr i unrhyw un hoffai fynychu
ac ymuno â hwy.

Diwrnod y Llyfr 2015
Cynhaliwyd cystadleuaeth yn y llyfrgell i gynllunio ‘Proffil o Fy Hoff Seren’.
Derbyniodd yr enillwyr llyfr ac wy Pasg fel gwobr. Llongyfarchiadau i’r canlynol am lwyddo;
1af - Catrin Baum Bl 8P; 2ail - Gronw Ifan Griffith Bl 8E/Dylan Lloyd Jones Bl 8E
3ydd- Glesni Thomas Bl 8E / Elan Hughes Bl 8E
CYSTADLEUAETH READATHON 2015
Enillwyr/Winners
1af - Elin Brown Bl 7R
2ail Carys Dukes Bl 7P
Ryan Griffith Bl 7A
3ydd - Charlotte Redding Bl 7A
Luke McDonnell Bl 7R

Liam Hannah (14), Elin Roberts (14),
Cara Jane (13) ac Iwan Williams (13)
gyda Alison Hourihane (Marchnata /
Busnes Cwmni Adeiladu Wynne) a
Glyn Hughes (Swyddog Iechyd a
Diogelwch i Cwmni Adeiladu Wynne).

Bu criw o ddisgyblion ysgol Glan Y Mor ar safle 'Yr Academi Hwylio' newydd ym Mhwllheli gyda Glyn
Hughes un o Swyddogion Iechyd a Diogelwch cwmni adeiladu Wynne ac roedd yn falch o'r cyfle i
ddangos i’r disgyblion sut mae'r adeilad newydd yn datblygu.

Ymwelodd 12 o ddisgyblion bl9 ymweld â Llwyn Isaf, Clynnog ym mis Ionawr. Yno mae’r cyngor yn
treulio gwastraff bwyd i gynhyrchu gwrtaith a nwy. Roedd gweithwyr yno yn tywys y disgyblion o
amgylch y safle ac yn egluro sut oedd y broses o dreulio anaerobig yn digwydd. Cafwyd croeso
mawr yno, a diolch i Gwmni Gyrfa Cymru am drefnu’r cyfle i’r disgyblion fynd yno.

Bu criw o flwyddyn 9 mewn gweithdy Cyfiawnder Mewn Diwrnod yng Nghaernarfon ar Fawrth
19. Cafwyd cyflwyniad dramatig gan Theatr Clwyd o achos gwir, cyn i bawb fynd i'r Llys yn y
prynhawn i weld y farn. Roedd yn ddiwrnod gwerth chweil!

Year 9 took part in a 'Justice in a Day' workshop on March 19th in Caernarfon. 20 pupils were
given the chance to watch a dramatic performance of a real-life crime investigation, before
going to the Magistrate's Court in the afternoon to witness the verdict. It was a thoroughly
enjoyable day!

I ddathlu Diwrnod y Llyfr, daeth yr awdures Marged Roberts i'r ysgol am brynhawn i gynnal

gweithdai ysgrifennu creadigol gyda blynyddoedd 8 a 9. Gwelir blwyddyn 9 Set 1 yn y lluniau
yn gweithio'n galed ac yn meddwl am syniadau ar gyfer ysgrifennu stori!

To celebrate World Book Day, the author Marged Roberts spent an afternoon giving creative
writing workshops to years 8 and 9. Pictured are year 9 Set 1 racking their brains to think of
ideas for writing stories!

