
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Trannon 
www.dyffryntrannon.powys.sch.uk 

Hydref 2018 

Annwyl Riant / Gofalwr, 

Mae'n anodd credu ei bod yn hanner tymor! Mae'n dda gweld bod y plant wedi ymgartrefu yn eu 

dosbarthiadau ac wedi bod yn gweithio'n galed ar eu themâu newydd. 

Pwyllgorau Ysgol 

Mae ein haelodau pwyllgor newydd wedi'u hethol ac yn brysur benderfynu ar 

 beth y byddant yn  canolbwyntio a'r hyn y maent am ei wella. 

Ar ôl ennill eu Gwobr Efydd, mae Criw Siarter Iaith a Chriw Cymraeg Campus wrthi'n edrych ar ofynion y 

wobr Arian ac yr wyf yn siŵr y byddwn yn clywed popeth amdano yn ystod y misoedd nesaf. 

Mae'r pwyllgor Eco eisoes wedi penderfynu casglu batris. Os oes gennych chi fatris adref sydd wedi 

rhedeg allan, anfonwch nhw i'r ysgol fel y gallwn gasglu cymaint â phosibl. Nid yn unig y cawn gyfle i 

ennill gwobr ond mae'n ffordd o ailgylchu a meddwl am ein hamgylchedd. 

 

 

 Mae'r pwyllgor Eco hefyd wedi bod yn brysur yn dosbarthu taflenni Bags2School o amgylch cymuned 

Trefeglwys. Dylai fod pob teulu wedi derbyn bag hefyd. Mae hanner   tymor yn gyfle i gael trefn! Gellir 

dod â bagiau i'r ysgol hyd at 9yb, ddydd Mercher 7 Tachwedd 2018. Mae hyn yn ffordd wych o godi arian 

i'r ysgol! 

 

Os ydych yn archebu nwyddau ar lein, cofiwch ddefnyddio                                 

www.easyfundraising.org.uk 

 
Diolchgarwch 

Roedd hi'n hyfryd gweld cymaint o rieni, teulu a 

ffrindiau yn ymuno â ni yn Eglwys Sant Mihangel 

ar gyfer ein gwasanaeth gynhaeaf. Diolch! 

Banc Bwyd 

Eleni, penderfynwyd cefnogi'r banc bwyd yn Y 

Drenewydd. Diolch i bawb am roddodd eitemau 

bwyd. Roedd eich haelioni yn anhygoel ac yr 

ydym yn siwr y bydd y rhai sy'n gweithio yn y 

Banc Bwyd yn falch iawn o dderbyn y rhoddion. 

Eisteddfod Trefeglwys 

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus i'r ysgol yn       

Eisteddfod Trefeglwys. Roedd cymaint o blant yn 

cystadlu ac yn gwneud eu gorau; gan ddangos holl 

dalent Ysgol Dyffryn Trannon! 

Diolch am eich cefnogaeth trwy ddod â'ch plant i'r      

Eisteddfod a hefyd am y cacennau. 

Llongyfarchiadau i bawb, ond yn arbennig i Rowan 

Evans, enillydd ‘perfformiwr mwyaf addawol y   

prynhawn’ ac i Owen Turner am gael y wobr am y 

‘cystadleuydd mwyaf addawol yn y celfyddydau a 

chrefft’. 

Darllen dros yr Haf 

Rhoddwyd tystysgrifau i lawer o blant yn ddiweddar am gymryd rhan yn yr 'Her Darllen' dros yr Haf yn 

Llyfrgell Llanidloes. Da iawn i bawb a gymerodd ran; roedd hi'n hyfryd gweld cymaint o dystysgrifau a 

medalau! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwaraeon 

Rydym wedi cael llwyddiant yn Gymnasteg gyda cystadlaethau unigol a thîm yn ddiweddar. Roeddent i gyd 

yn edrych yn hynod o smart yn eu gwisgoedd hefyd! Edrychwn ymlaen at y rownd derfynol yng 

Nghaerdydd! Diolch yn fawr i Tricia a Karen am ei cefnogaeth ac arbenigedd. 

Pêl-droed yr Urdd  

Ar ddydd Llun, 22ain Hydref, bu sawl tîm o'r ysgol yn cystadlu yn nhwrnament yr Urdd yn Latham Park. 

Chwaraeodd y bechgyn a'r merched gyda brwdfrydedd. Da iawn i bawb a phob lwc i'r merched yn y rownd 

nesaf. Diolch i Tricia ac Adrian am ei cefnogaeth yn ystod yr ymarferion! 

Dyddiadau ... 

Disgo Calan Gaeaf ‘Cyfeillion ’ -  Dydd Gwener 26 Hydref (5-6.30yp -Neuadd Gymunedol) 

Hanner Tymor    - 29.10.18 - 02.11.18 

Yn ôl i'r ysgol     -  Dydd Llun 5 Tachwedd 

Casgliad Bags2School   - Dydd Mercher 7 Tachwedd (9yb) 

Canu yn Ffair Aeaf    -  Dydd Llun 26ain Tachwedd (Côr bl2-6) 

Ffair Nadolig     -  Dydd Gwener 30ain Tachwedd (o 3.30yp) 

Perfformiadau Nadolig   -  Dydd Mercher 12 Rhagfyr (6yp) 

      Dydd Iau 13 Rhagfyr (1yp) 

Diwedd Tymor    -  Dydd Gwener 21 Rhagfyr 

HMS: Diwrnod Hyfforddi Staff  -  Dydd Llun 7 Ionawr 2019 

Yn ôl i'r ysgol     -  Dydd Mawrth 8 Ionawr 

Nodyn i'ch atgoffa...  

Yn olaf, os oes gennych unrhyw bryderon 

ynghylch addysg eich plentyn, mae   

croeso i chi gysylltu â ni. 

 

Rwy'n gobeithio y caiff pawb wyliau   

hanner tymor pleserus! 

 

Yn gywir, 

 

 

 

Caroline Harries 

Pennaeth 


