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YSGOL DYFFRYN TRANNON, TREFEGLWYS 
Trefeglwys, Caersws, Powys SY17 5PH 

Pennaeth / Headteacher 
Caroline Harries 

Ffôn/Phone: 01686 430644 
Ebost/Email: swyddfa@dyffryntrannon.powys.sch.uk 
Gwefan/Website: www.dyffryntrannon.powys.sch.uk 

 

 
24.07.2020 
 
Annwyl Rieni 

Wrth i'r flwyddyn ysgol dod i ben (a dyna flwyddyn mae wedi bod!) roeddwn am ddiolch i chi i gyd am eich 

cefnogaeth, eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad, yn enwedig dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Rydym wedi 

gwerthfawrogi'r negeseuon o anogaeth a charedigrwydd. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi pythefnos (tan 14 Medi) er mwyn i ysgolion gynllunio ac ail-drefnu ar ddechrau 

tymor yr hydref. Rydym wedi cynllunio ar gyfer gweithdrefn fynediad anghyfnewidiol yn ystod y pythefnos hwn - 

amlinellir y cynllun isod. Mae'r cyfnod mynediad anghyfnewidiol yn eithaf cyflym gan ein bod yn ymwybodol bod 

angen i ddisgyblion a rhieni fynd yn ôl at ryw fath o normalrwydd cyn gynted â phosibl. Gofynnwn ichi wneud yr hyn a 

allwch i gefnogi'r dechreuad hanfodol, graddol hwn i bob disgybl. Byddwch yn ymwybodol y bydd dydd Gwener 11eg 

Medi yn ddiwrnod di-ddisgybl lle bydd staff yn gwerthuso'r asesiad risg i sicrhau dechrau esmwyth i ailagor swyddogol 

yr ysgol ar 14eg Medi. 

 

Dyddiad / Date Bl / Yrs 1-6 Derbyn / Reception 

Maw / Tues 1st September Paratoi / Preparation  

Mer/ Weds 2nd Paratoi / Preparation 

Iau / Thurs 3rd  Bl / Yrs 1, 3, 5  

Gwe / Fri 4th  Bl / Yrs 2, 4, 6 Derbyn / Reception - Until 1pm 

   

Llun / Mon 7th  Bl / Yrs 1, 3, 5 Derbyn / Reception - Until 1pm 

Maw / Tues 8th  Bl / Yrs 2, 4, 6 Derbyn / Reception - Until 1pm 

Mer / Weds 9th  Bl / Yrs 1-6 Derbyn / Reception - Full time 

Iau / Thurs 10th  Bl / Yrs 1-6 Derbyn / Reception - Full time 

Gwen / Fri 11th  Review, evaluate, amend No pupils 

   

w/c Llun / Mon 14th  Bl / Yrs 1-6 Derbyn / Reception  -  Full time 

 

Cyn bo hir bydd ‘Canllaw i Rieni’ wedi’i ddiweddaru ar wefan yr ysgol gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â 
dychwelyd i addysg ym mis Medi. Byddwch yn ymwybodol y gallai canllawiau Llywodraeth Cymru / awdurdod lleol 
newid dros yr haf. 
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Gwisg Ysgol 
Byddem yn disgwyl i ddisgyblion ailddechrau gwisgo gwisg ysgol o fis Medi ymlaen. 
 
Clwb Brecwast 
Ni fydd y clwb brecwast yn dechrau yn ôl ar unwaith. Fodd bynnag, rydym yn cynllunio i allu cynnig y clwb eto yn fuan. 
 
Arweinyddiaeth  
Bydd cyfnod Mrs Chennetier fel Pennaeth Dros Dro yn Ysgol Dyffryn Trannon yn dod i ben ar ddiwedd yr haf. Bydd 
Mrs Chennetier yn bennaeth amser llawn yn Ysgol Gynradd Llanidloes o fis Medi. Hoffwn ddiolch iddi am ei 
chefnogaeth a'i hymrwymiad ers dechrau'r flwyddyn. 
 
Tymor yr Hydref 
Dechrau ym mis Medi (yn ol yr amseroedd uchod) – Dydd Gwener 18fed Rhagfyr 2020  
Hanner tymor – Dydd Llun 19eg – Dydd Gwener 30ain Hydref 
 
 
Rydym yn dymuno haf pleserus iawn i chi i gyd ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl ym mis Medi. 
 
 

Yn gywir 
Mrs Caroline Harries 
 


