Ysgol Glan y Môr
Bwletin i Rieni: Chwefror 2016
DYDDIADAU PWYSIG
Chwefror
11
Cyfarfod Dewisiadau Rhieni Bl 9 - 7pm
12
Ysgol yn cau am y Gwyliau 1/2 Tymor
15 - 19/02/2016
22
Ysgol yn ail agor
Mawrth
1 - 7 Arholiadau Bl 10
8
Noson Rhieni Bl 9 3.45 - 5.45
21
Wythnos Profiad Gwaith Bl 10
21- 24/03/2016
24
Adroddiadau Bl 10
24
Ysgol yn cau am y Gwyliau Pasg
25/03/16 - 08/04/16
Ebrill
12
Noson Rhieni Bl 10 3.45 - 5.45
26
Clinic Cymorth
27
Profion Darllen/Rhifedd

Taith fythgofiadwy i Lundain
Ar y pedwerydd o Chwefror, cychwynom ar daith am 6.30y bore i Lundain. Wedi siwrne hwyliog ar y
bws aethom i’r amgueddfa Wyddoniaeth Genedlaethol lle gwelsom fodelau o awyrennau Da Vinci, a’i
holl gynllunio. Gyda’r nos, ar ôl swper sydyn yn Pitsa Hut, aethom i weld sioe gerdd “Billy Elliott”.
Profiad bythgofiadwy! Roedd yr holl gymeriadau yn wych, eu lleisiau, eu dawnsio tap a balet yn wefreiddiol. Ar ôl diwrnod blinedig, dychwelsom yn ôl i’r gwesty St Giles am ‘chydig o gwsg !
Y bore wedyn, ar ôl llond bol o frecwast, aethom i dwr Llundain i weld gleiniau'r Frenhines a’r holl
arfwisgoedd hynafol. Cafwyd sgwrs hanesyddol a diddorol gan Mr Elfyn Lloyd. Cyn dychwelyd adref,
cawsom gyfle i wario ein harian yng Nghanolfan Siopa Brent Cross.
Bu i bawb fwynhau’r cyfle yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i’r athrawon am drefnu'r daith a chael
hwyl efo ni!!!!!
Erin Povey 11A

Targed % Presenoldeb
yr ysgol = 95%
Mae pob diwrnod yn cyfri!!!!

Clirio barod at y Gwanwyn!!!
Cofiwch barhau i ailgylchu eich hen ddillad neu unrhyw fath o decstiliau. Mae blwch glas Antur Waunfawr ym maes parcio’r ysgol.

Canllaw i
foesau digidol

Peidiwch â dweud unrhyw beth ar-lein na
fyddech chi'n ei ddweud
wyneb yn wyneb wrth
rhywun

11 rheol ar gyfer y genhedlaeth symudol.
Gwych i blant - ac oedolion, hefyd

Meddyliwch cyn ymosod neu
ymateb ar gyfryngau
cymdeithasol, yn enwedig os yn
ymuno â llawer o bobl eraill.
Ydych chi'n ymateb yn negyddol
oherwydd ei fod yn angenrheidiol
neu oherwydd ei fod yn gwneud i
chi deimlo'n well?

Peidiwch ag anfon
negeseuon trwy eich ffôn yn
y sinema. Neu hyd yn oed
eu darllen. Gallwn i gyd
weld oleuadau bach hynny.
A pheidiwch a meddwl bod
ffôn sy’n crynu yn dawel
mewn unrhyw ffordd.

Peidiwch â cherdded lawr stryd yn tecstio
neu sbio ar eich ffon - rhag ofn taro

Peidiwch â gorfodi
pobl eraill i wrando
ar eich cerddoriaeth
PEIDIWCH Â GOR
Ar gyfer oedolion: cofiwch
fod gan eich plentyn hawl i
fywydau preifat

Pobl ifanc: peidiwch â
phostio lluniau
chwerthinllyd o'ch
ffrindiau heb gael eu

CYN I CHI BOSTIO
AR LEIN, YSTYRIWCH
BETH FYDDAI’R
BOBL YN EICH BYWYD
(eich Nain? eich pennaeth?)

YN MEDDWL PETAI
NHW’N EU DARLLEN.

Ar y cyfan, mae'n syniad da i dalu mwy o
sylw i’r bobl sydd gyda chi nag i’ch dyfeisiau
- felly peidiwch â thecstio wrth dalu mewn
siop, neu bod rhy brysur yn diweddaru eich
statws i siarad â'ch teulu.

caniatâd yn gyntaf.

Nid oes angen i chi gymryd llun i brofi i chi’ch hun
eich bod wedi gwneud rhywbeth. Mae'n hollol iawn
i fynd i amgueddfa neu am dro a bodloni ar edrych ar
bethau yn unig, heb dynnu llun

Peidiwch â gwisgo
clustffonau pan fydd
pobl yn ceisio siarad â
chi (a dydy cymryd un
ochr ddim yn ddigon da)

Weithiau mae'n well
peidio â siarad arlein. Nid oes rhaid i
chi ymateb. Nid oes
dim o'i le ar gadw'n
dawel ar adegau.

Eisteddfod Ysgol 2015

Cadeiriwyd Luned Rhys o dŷ Enlli,
Enlli oedd y tŷ buddugol

Fwy o luniau ar gael ar we fan yr
ysgol - www.ysgolglanymor.org

Eisteddfod Ysgol
Ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 22ain cynhaliwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn yn yr ysgol.
Cafwyd llu o gystadlaethau gwahanol o’r unawdau cerddorol, llefaru i’r sgetsys a’r dawnsio.
Y beirniaid eleni oedd Gethin Griffths (aelod o Fand 6), Ifan Davies (prif leisydd a
gitarydd y grŵp Swnami), Anni Llŷn (Bardd Plant Cymru) a Tudur Phillips (cyflwynydd ar
S4C). Enlli oedd y tŷ buddugol, gyda Gwylan yn ail, a Thudwal yn drydydd. Y brif seremoni
yn y prynhawn oedd seremoni’r cadeirio.
Cadeiriwyd Luned Rhys o dŷ Enlli, a mawr oedd canmoliaeth y beirniad llên, Anni Llŷn iddi.

