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Gair gan y Pennaeth

Mrs Bethan Cartwright - Pennaeth

hugain.  Mae sgiliau megis gwydnwch, 

dyfeisgarwch, datrys problemau, 

cyfathrebu a chydweithio yn hynod bwysig 

ac felly yn derbyn eu lle yn haeddiannol 

o fewn ein cwricwlwm er mwyn datblygu 

dysgwyr annibynnol effeithiol.  Mae gweld 

disgyblion yn llwyddo ac yn magu eu 

talentau yn eu profiadau addysgol ac yn 

allgyrsiol yn rhoi’r boddhad mwyaf i ni. 

Er mwyn i’n disgyblion fanteisio i’r eithaf ar 

y profiadau a gynnigir mae hi’n hanfodol 

bwysig eu bod yn hapus yn yr ysgol. Yr 

hyn sydd yn wraidd i’n gwaith beunyddiol 

yw sicrhau fod amgylchedd braf i’r ysgol 

lle mae pob unigolyn, yn ddisgybl neu 

yn aelod o staff yn arddangos Parch a 

Pharodrwydd gan fod yn falch o fod yn 

Perthyn i deulu Ysgol Glan Clwyd. 

Gwerthfawrogwn hefyd ein perthynas agos 

gyda’n rhieni a gwarchodwyr er mwyn 

cynorthwyo i ddatblygu bywydau ein pobl 

ifanc.  Mewn awyrgylch fel hyn credwn 

bydd ein disgyblion yn ffynnu a gyda’r 

pwyslais pwysig hwnnw ar gydweithrediad 

cadarnhaol rhwng yr ysgol a’r cartref 

gallwn gyflawni ein mantra – Cyflawni 

Rhagoriaeth Gyda’n Gilydd.  

Hoffwn, felly estyn gwahoddiad cynnes 

i chi i sesiwn Gwybodaeth a Chwestiwn 

ac Ateb gyda mi ac aelodau o’m Uwch 

Dim Arwain am 5.30yh, Dydd Iau 30ain o 

Dachwedd 2017 yn yr Hafan.  Edrychwn 

ymlaen at eich gweld chi yno.
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Mae’n anodd iawn coelio bod blwyddyn 

gyfan wedi mynd heibio ers i mi ddechrau 

ar fy swydd fel Pennaeth ar Ysgol Glan 

Clwyd ac mae’n amlwg iawn fod llawer 

iawn wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn 

honno.  Yn dilyn sawl cyfnod i’r broses 

o adeiladu ac adnewyddu’r ysgol ‘rydym 

wrth ein boddau o gael dechrau’r flwyddyn 

academaidd eleni yn ein hysgol newydd. 

Adeilad fydd yn cynnig i’n disgyblion 

gyfleusterau ardderchog a modern ar 

gyfer eu haddysg. Rydym yn ddiolchgar 

iawn i Lywodraeth Cymru ac i’r Awdurdod 

Lleol am gydnabod pwysigrwydd addysg 

cyfrwng Cymraeg ac felly eu buddsoddiad 

iddi. 

Byddwch hefyd wedi sylwi ar ba mor smart 

mae ein disgyblion o flwyddyn 7 i 12 yn 

edrych yn eu gwisg newydd – yn wir mae 

sawl un yn dweud wrthym bod eu hunan 

hyder wedi cynyddu ynghŷd â’u balchder o 

fod yn ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd.

Mae darparu profiadau o’r ansawdd uchaf 

yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni ac 

felly ‘rydym wedi gweithio’n galed dros y 

flwyddyn ddiwethaf i adolygu ein rhaglenni 

dysgu er mwyn datblygu’r sgiliau hanfodol 

hynny sydd eu hangen ar ein disgyblion 

er mwyn eu paratoi ar gyfer gofynion 

gwaith a bywyd yn yr unfed ganrif ar 

Presenoldeb!
Fel ysgol rydym yn ymrwymedig 

yn ein gwaith o weithio gyda chi fel 

rhieni/gwarchodwyr er mwyn annog 

presenoldeb a phrydlondeb ein 

disgyblion. 

Credwn fod sicrhau presenoldeb uchel 

yn yr ysgol yn rhoi’r dechrau gorau i 

fywyd pobl ifanc.  Rydym yn gosod 

targed presenoldeb o 96% i bob disgybl. 

Mae cydberthynas amlwg rhwng 

presenoldeb a’r safonau mae disgyblion 

yn eu cyrraedd. 

Gyda phresenoldeb o 95%, mae eich 

plentyn yn methu pythefnos o addysg 

mewn blwyddyn, sydd hefyd yn cael 

effaith ar eu gallu i ddysgu, eu lles a’u 

hymdeimlad o berthyn.

Cychwyn 
Blwyddyn 
Addysgol Newydd
Gyda’r gwaith adeiladu ac adnewyddu’r 

ysgol yn dod i ben, mae croeso 

arbennig i’r disgyblion sydd yma o’r 

newydd - yn enwedig y 224 ohonoch 

sydd ym mlwyddyn 7. 

Rydym yn falch iawn o groesawu criw 

mawr i Flwyddyn 12 ac yn dymuno 

pob llwyddiant i’r disgyblion hynny a 

benderfynodd fynd i Goleg neu waith.



Gwisg Ysgol
Rydym wedi cychwyn y flwyddyn ysgol 

newydd gyda phawb o flynyddoedd 7-11 

ynghyd a Bl.12 wedi trosglwyddo i’r wisg 

newydd. Mae gwir deimlad o undod a 

balchder yn y wisg gyda phawb yn edrych 

yn daclus iawn. 

Mae hi’n angenrheidiol bod pob disgybl 

yn cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau’r 

safonau uchaf wrth wisgo gwisg ysgol 

lawn a gofynnwn am eich cydweithrediad i 

gynorthwyo’r ysgol i gynnal y safonau hyn.

Prif
Ddisgyblion
Prif ddisgyblion yr Ysgol eleni yw (o’r 

chwith i’r dde yn y llun): Ruth Roberts 

(Dirprwy), Lois Jones (Prif), Sion Jones 

(Dirprwy) a Gwen Williams (Prif).

sioe “Half a Sixpence” yn Theatr y Pafiliwn, 

Rhyl, ym mis Awst.  Brannon Liston-

Smith, Ieuan Gittins, Lucie Rhiannon 

Williams, Rhodri Williams, Nikita Williams, 

Gethin Roberts, Seth Gamble, Erin Davies, 

Carwyn Williams, Jake Maxwell, Gregory 

Williams, Taliesin Liston-Smith, Rhys Bunn 

a Rose Bunn. Perfformiad gwych gyda 

disgyblaeth a thalent arbennig.

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol a 

gymerodd rhan yng nghynhyrchiad TiC o 

Arholiadau Allanol 
Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r myfyrwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau allanol:

TGAU a Safon Uwch.  

Roedd y canlyniadau yn dda iawn unwaith eto eleni.  

Safon Uwch – pob myfyriwr bl.13 wedi ennill y graddau roeddent eu hangen er mwyn 

mynd i’w dewis o gyrchfan. Mae blwyddyn o waith caled o flaen y criw a fu’n sefyll eu 

harholiadau Uwch Gyfrannol i sicrhau fod pawb yn cyrraedd eu potensial ac yn cael y 

graddau gorau posib ar ddiwedd bl.13.

TGAU

Bu i fwyafrif o’r disgyblion gyrraedd a phasio eu targedau personol, ac felly cyrraedd safon 

uchel iawn gyda 88% ohonynt yn cael A*-C yn Gymraeg (75.9% yn Cymraeg Iaith). Cafodd 

89% o ddisgyblion A*-C yn Saesneg (74.7% yn Saesneg Iaith) a 70% yn cael A*-C mewn 

cymhwyster Mathemateg. Llongyfarchiadau i bawb.

Drwy anelu yn uchel, gwaith caled a chydweithio rhwng disgyblion, athrawon a 

thiwtoriaid mae pob plentyn yn gallu cyflawni rhagoriaeth. 

Staff YGC
Croeso cynnes i’r staff newydd sy’n 

ymuno â ni:- 

Elena Campbell                

Athrawes Dyniaethau

Sioned Charters                

Athrawes Mathemateg 

Eldrydd Dodd                    

Athrawes Celfyddydau Mynegiannol

Alaw Jones                       

Athrawes Addysg Gorfforol (Mamolaeth)

Sian O Jones                    

Athrawes Saesneg 

Dafydd Roberts                 

Athro Cymraeg (Ionawr 2018)

Garmon Salisbury             

Arweinydd Maes Daearyddiaeth

Joe Stoneley                     

Athro Saesneg 

Bedwyr Davies

Technegydd Reprograffeg



Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i Emily Jones a Georgia 

Henderson Bl.13 am gael eu dewis fel 

Llysgenhadon Chwaraeon Aur i Sir 

Ddinbych. Dim ond 5 sydd wedi cael eu 

dewis yn y Sir gyfan, felly mae hi’n fraint 

cael dwy o Ysgol Glan Clwyd. Bydd y ddwy 

yn cynnal a hyrwyddo clybiau chwaraeon 

yn yr ysgol yn ogystal a gweithio gyda 

llysgenhadon y dyfodol o ysgolion cynradd 

ac uwchradd Glan Clwyd. 

Gobeithio fod pawb sydd wedi 

ymrwymo i wersi offerynnol a llais yn 

mynd i’w gwersi yn wythnosol ac yn 

mwynhau’r profiad. Os oes yna unrhyw 

anhawster yn codi, dewch i drafod 

gyda Mr Eames. 

Cawsom wasanaeth Diolchgarwch 

hyfryd yn yr Eglwys Gadeiriol ar y 3ydd 

o Hydref. Diolch i bawb a gymerodd 

ran fel unawdwyr, deuawdwyr, 

offerynnwyr, darllenwyr neu fel aelod 

o gôr. Nid hawdd yw perfformio o flaen 

cyfoedion ac mi oeddech i gyd yn wych.

Blwyddyn 7 ac 8 - Peidiwch anghofio 

fod y Clybiau Ukulele yn croesawu 

aelodau newydd. Dim ond £2 y sesiwn 

(i’w dalu ar parentpay). Dewch am 

sgwrs gyda’ch athro cerdd os am fwy 

o wybodaeth. Does dim angen Ukulele 

eich hun - mi gewch fenthyg un.

Llongyfarchiadau hefyd i nifer o’n disgyblion 

ar eu llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol ym Môn eleni. 

 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed -  
 3ydd Owain John, Llansannan

 Unawd Merched 16 – 19 oed - 
 1af Tesni Jones, 2il Lisa Dafydd

 Unawd Bechgyn 16 – 19 oed - 
 1af Dafydd Jones

 Unawd Alaw Werin 16 – 21 oed - 
 3ydd Gwen Esyllt Williams

 Llefaru Unigol 16 – 21 oed - 
 2il Mali Elwy Williams

 Unawd Cerdd Dant 16 – 21 oed - 
 2il Celyn Llwyd Cartwright

 Llefaru Unigol 16 oed a throsodd - 
 1af Mali Elwy Williams

 Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed - 
 Celyn Cartwright a Siriol Elin

 Cor Ieuenctid dan 25 oed -
 3ydd Côr Cytgan Clwyd

 Parti Alaw Werin dan 25 oed - 
 1af Parti Dyffryn Clwyd

 Parti Cerdd Dant dan 25 oed - 
 1af Parti Dyffryn Clwyd

 Cyfansoddi

 Ruth Erin Roberts

Hefyd, roedd nifer o staff yr ysgol yn aelodau 

o Leisiau’r Nant a fu’n fuddugol yn y Côr 

Cerdd Dant agored a Chôr Alawon Gwerin 

agored o dan arweiniad Leah Owen.  

Llongyfarchiadau i’r rhai hefyd a fuodd yn 

cymryd rhan hefo corau eraill megis Côr 

Rhuthun a Chôr Meibion Colwyn.

Cafodd Ysgol Glan Clwyd eu gwahodd i Saughton Hall i dderbyn tystysgrif gan y Tywysog 

Edward, Iarll o Wessex. Roedd y tystysgrif yn tystioli fod Ysgol Glan Clwyd rwan yn sefydliad 

trwyddedig uniongyrchol ar gyfer y wobr Dug Caeredin. Fe aeth Tomos Auld ac Elen Jones 

gyda Mrs Gwawr Meirion a MrArwyn Jones i gasglu y tystysgrif gan y tywysog.

Georgia Henderson ac Emily Jones Bl.13

Eldrydd Dodd yn arwain côr yr ysgol yng Ngwasanaeth 
Diolchgarwch 2017

Llongyfarchiadau i'r merched 

canlynol a gafodd eu dewis i 

chwarae hoci i dîm Sir Ddinbych. 

Leah Davies, Beth Evans, Ana 

Davies, Miriam Owen a Llinos 

Jones. A llongyfarchiadau 

arbennig i Llinos Jones am gael ei 

dewis ar gyfer treialon Hoci  

     Gogledd Cymru. 

Llongyfarchiadau 

i’r merched canlynol 

am gael eu dewis i dîm 

pêl-rwyd Sir Ddinbych:

Swyn Williams, Alys Roberts, 

Elen Jones, Ceri Vaughan, Olivia Carroll, 

Megan Howatson, Hanna Jones, Llinos 

Jones, Annie Winter, Madlen Cooper, 

Mari Edmunds, Alicia Elliott, Catrin 

Burgess, Ffion Evans, Catrin Reese-

Williams, Siwan Davies, Charlotte 

Hughes, Sophie Williams

Eisteddfod



Taith Bl.8 a 9 
i Normandi 
a Llydaw.
Yn ystod mis Gorffennaf bu 40 o  

ddisgyblion Blwyddyn 8 a 9 ar daith 

addysgol i Normandi a Llydaw. Tra yno, 

ymwelodd y grŵp gyda’r amgueddfa 

Ail Ryfel Byd yn Mémorial de Caen,  

Arromanches, St. Malo, Le Mont Saint 

Michel, y farchnad yn Dinan a ‘r parc hwyl 

yn Cobac Parc.  Cafodd y disgyblion gyfle 

i ymarfer eu Ffrangeg a phrofi’r diwylliant 

leol. Diolch i’r athrawon a fynychodd y 

daith ac i Miss Ffion Evans am drefnu.

Ein taith Gymraeg i’r Ysgwrn gan Alisha Hoyles

Llun o bawb ar y daith i Lydaw 

Dechreuon ni ar y daith o Lanelwy i 

Drawsfynydd am hanner awr wedi naw 

ar Orffennaf 7fed, ar siwrne awr a hanner. 

Aethon ni heibio Llyn Celyn i’r Ysgwrn.  

Teithion ni ar fws ac roedd pawb yn y cefn 

yn uchel eu cloch ac yn canu caneuon 

Cymraeg. 

Wrth weld Yr Ysgwrn, dangosodd y 

swyddog lawer o bethau anhygoel i ni 

a chawsom weld yr holl ystafelloedd yn 

y cartref.  Fe welon ni gadair eisteddfod 

Hedd Wyn, yr un na chafodd o eistedd arni 

oherwydd iddo gael ei ladd yn y Rhyfel Byd 

Cyntaf yr un haf. 

Wedyn aethon ni i’r Bala i gael cinio, ond ar y 

ffordd arhoson ni wrth Lŷn Celyn i gael cofio 

am hanes Tryweryn. 

Cawsom sglodion, cyw iar a grefi yn Y 

Badell Aur ac roedden nhw’n flasus iawn.  

Roedd yr athrawon yn garedig iawn ac wedi 

prynu hufen ia i bawb.  Hefyd anfonon nhw 

neges at BBC Radio Cymru i ddweud bod 

plant blwyddyn 8 Ysgol Glan Clwyd ar drip 

Cymraeg yn Yr Ysgwrn! 

Cefais i amser arbennig ar y trip, roedd o’n 

hwyl ac roedd llawer o bethau inni weld a 

dysgu am Hedd Wyn a Tryweryn.

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 

- Mae’r ysgol yn ffodus iawn o gael yr Ŵyl 

Gerdd adnabyddus hon yn ein milltir sgwâr 

bob mis Medi.  Eleni cafodd disgyblion 

sy’n astudio Cerdd o flwyddyn 10 i fyny 

wefr o wrando a pherfformio gyda 

phedwarawd offerynnau taro “Quartet 

19” o Gaerdydd. Myfyrwyr o’r Coleg 

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru oedd y 

pedwar cerddor ifanc dawnus yma, ac mi 

oedd ein disgyblion wedi gwirioni gyda’r 

perfformiad.

Newyddion
Yr Adran Gerdd

Rydym yn paratoi yn frwd ar hyn o bryd ar 

gyfer ein Cyngerdd Nadolig fydd yn cael 

ei gynnal Nos Iau, 21 ain o Ragfyr yn yr 

Eglwys Gadeiriol. 

Mae gennym Gôr Iau (Bl 7 a 8), Côr Hŷn (Bl 

9, 10 a 11) a Chôr 6ed (Bl 12 a 13). Rydym 

yn mawr obeithio bod pob disgybl sydd 

yn mwynhau canu wedi ymaelodi gyda’r 

corau yma ac yn dod i bob ymarfer! 

Cafodd aelodau o gorau yr ysgol fraint 

enfawr o fwynhau gweithdy canu gydag 

un o ensemblau a cappella mwyaf enwog 

ar draws y byd ar hyn o bryd - VOCES8. 

Yn dilyn y gweithdy llwyddiannus ac 

ysbrydoledig, cafodd y disgyblion yma 

rannu llwyfan gyda’r ensembl yn y 

cyngerdd cyhoeddus yn y Gadeirlan. 

Profiad bythgofiadwy! 



GWYLIAU yn ystod y tymor 
Hoffwn eich atgoffa ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd am benderfyniad y 

llywodraethwyr (a nodwyd ym mis Medi 2015), i ddilyn cyfarwyddyd gan yr Awdurdod 

Lleol na ddylid cymeradwyo unrhyw wyliau yn ystod y tymor ysgol. Bydd y rhain yn cael ei 

nodi fel absenoldebau di-awdurdod (oni bai am amgylchiadau teuluol arbennig). 

Gall absenoldebau di-awdurdod dros 10 diwrnod arwain at gosb benodedig ariannol. 

Ceir fersiwn llawn o’r Côd Ymddygiad Lleol “Hysbysiadau Cost Benodedig Addysg” Sir 

Ddinbych ar wefan y cyngor sir. 

Gwybodaeth

Pwysig


