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Gair gan y Pennaeth
barhau i ‘Gyflawni Rhagoriaeth gyda’n gilydd’.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn bydd 

disgyblion blynyddoedd 9 ac 11 yn 

meddwl yn ofalus am eu llwybr astudio 

ar gyfer y dyfodol. Bydd gennym gyfres 

o ddigwyddiadau a chyflwyniadau dros y 

tymor nesaf er mwyn cefnogi eich plentyn 

a chithau yn y dewis pwysig hwn. 

Rydym erbyn hyn wedi bod yn ein ysgol 

newydd am dymor cyfan ac yn dechrau 

setlo yn ein cyfleusterau anhygoel. Fe 

wnaethom benderfyny dod i adnabod 

yr adeilad cyn gosod unrhyw luniau neu 

eiriau ar y waliau. Rydym yn awyddus i 

ddewis dyfyniadau sydd yn ysbrydoli ein 

Annwyl Rieni/Warchodwyr,

Blwyddyn Newydd Dda i chi. Gobeithiwn 

yn fawr i chi gael gwyliau Nadolig llawen a 

dedwydd iawn. Croeso i gylchlythyr rhif 2 

ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18. 

Gan fod cymaint o lwyddiannau i ni adrodd 

arnynt rydym wedi penderfyny cyflwyno 

cylchlythyron yn amlach i chi yn ystod y 

flwyddyn.

Hoffwn yn gyntaf ddiolch yn fawr iawn 

i’r rhai ohonoch wnaeth fynychu’r sesiwn 

Cwestiwn ac Ateb gyda minnau ac aelodau 

yr Uwch Dim. Mae eich cyfraniadau a’ch 

syniadau yn hynod o werthfawr i ni wrth i ni 

Rhiant 
Lywodraethwr
Mae dwy sedd ‘Rhiant Lywodraethwr’ 

ar y Bwrdd ar hyn o bryd.  Os oes 

diddordeb gennych mewn ymuno 

a’r Bwrdd, cysylltwch gyda Clerc y 

Llywodraethwyr, Mrs Rhian Davies yn yr 

ysgol, cyn gynted a phosib,  am fwy o 

wybodaeth.

Rouen a Paris
Fis Rhagfyr, cafodd yr adran ITM daith lwyddiannus iawn i Rouen a Paris. Cawsom y 

pleser o weld holl brif atyniadau Rouen fel y Gros Horloge a’r Musée des Beaux-Arts. 

Roedd pawb wedi mwynhau’r daith undydd i Paris hefyd, ble cawsom daith mewn 

cwch ar hyd yr afon Seine, ymweld a’r ardal Lladin a mynd i Montmartre a Sacré Coeur. 

Hoffai Madame Thomas ddiolch i’r staff am eu cymorth ar y daith, ond hoffai ddiolch 

yn enwedig i’r disgyblion am eu hymddygiad gwych a’u hagwedd arbennig 

- doedd y glaw ddim am ddifetha ein hwyl! Mwy o luniau ar Twitter: @ITMGlanClwyd

disgyblion felly os oes gennych unrhyw 

syniadau ar beth allen ni ei gynnwys 

byddwn yn falch o’u derbyn drwy School 

Comms.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich 

cefnogaeth dros y tymor diwethaf ac 

edrychwn ymlaen at dymor newydd o 

brofiadau, ymdrech galed a llwyddiannau.

Mrs Bethan Cartwright



Bocsys Bwyd 2017
Diolch i’r holl ddisgyblion ym 

mlwyddyn 7 ac 8 oedd wedi bod yn 

brysur iawn yn casglu ar gyfer Banc 

Bwyd Dyffryn Clwyd. Roedd pentwr 

anferth o fwyd ar ei ffordd i’r banc 

bwyd y Nadolig yma.

Gwaith Maes
Daearyddiaeth
‘Cafodd disgyblion blwyddyn 12 

Daearyddiaeth dridie llwyddiannus 

iawn ar waith maes yng Nglan Llyn ar 

ddiwedd mis Tachwedd.  Llwyddwyd i 

gasglu data ar dwyni tywod Harlech a 

thraeth Fairbourne mewn gwynt a glaw 

yn ogystal â goroesi prysurdeb Wrecsam 

ar ddiwrnod Dydd Gwener Gwyllt. 

Roedd y disgyblion yn llysgenhadon 

Noson Garolau Cynahaliwyd y Cyngerdd Nadolig wedi ei drefnu gan Mr Tudur Eames a’r staff yn Y Gadeirlan Nos Iau 21ain o 

Ragfyr 2017 gyda staff a disgyblion yr ysgol yn cymeryd rhan.  Croesawyd pawb gan y Brif Athrawes, cafwyd eitemau amrywiol gan y disgyblion a 

cannwyd dwy eitem gan y staff.  Diweddwyd y noson gyda côr yr ysgol yn canu “Sanctaidd nos” gyda Mrs Eldrydd Dodd yn canu’r Unawd.  Cafwyd 

noson arbennig gyda’r Gaderilan yn orlawn o rieni a gwahoddedigion. Fe ath pob cyfraniad tuag at yr Eglwys Gadeiriol a Eisteddfod Dinbych 2020.

gwych i’r ysgol yn dangos parch i’r 

amgylchedd ac i bobl wrth holi cwestiynau 

tuag at eu holiaduron. Pleser gweld 

daearyddwyr y dyfodol wrth eu gwaith!’

‘Cafwyd sesiwn wych gyda Hywel Griffiths 

sy’n ddarlithydd o Brifysgol Aberystwyth 

ar 29/11/17. Roedd hi’n gyfle gwych i’r 

daearyddwyr brofi darlith prifysgol am 

y gylchred ddŵr yn ogystal â chyngor a 

gwybodaeth am brofiad Daearyddiaeth yn 

y brifysgol.’

Disgyblion Blwyddyn 8 yn gwneud eu rhan . Disgyblion Blwyddyn 7 yn arddangos eu cyfraniad!



Disgyblion 
Cyfryngau YGC yn 
rhoi help llaw
Diolch i ddisgyblion sy’n astudio’r 

‘cyfryngau’ am helpu Clwb Rygbi Dinbych 

ffilmio’r ŵyl rygbi Calan Gaeaf a chreu 

fideo er mwyn hyrwyddo’r clwb.

Tymor prysur iawn i fechgyn blwyddyn 

7 a enillodd y gêm rygbi yn erbyn Ysgol 

Dyffryn Conwy. Braf oedd gweld gymaint 

o fechgyn brwdfrydig blwyddyn 7 (dros 

hanner ohonynt yn chwarae eu gêm gyntaf 

o rygbi) yn dangos diddordeb i sicrhau 

digon o aelodau i greu dau dîm.

Llongyfarchiadau i’r 14 o fechgyn a merched blwyddyn 10 sydd wedi cwblhau cwrs 

arweinydd rygbi trwy eu gwersi Bacc.

Llongyfarchiadau i rai o ddisgyblion 

blwyddyn 9 a 10 sy’n rhan o garfan 

Dwyrain RGC a fydd yn cystadlu yng 

Nghystadleuaeth Dewar Shield. Camp 

mawr i flwyddyn 9 sy’n chwarae yn erbyn 

disgyblion blwyddyn yn hŷn.

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed bechgyn 

blwyddyn 7 sydd wedi ennill pedair gêm 

yn olynol, ac wedi cyrraedd yr 16 olaf yng 

Nghymru. Bydd y tîm yn chwarae gartref 

yn erbyn Ysgol Friars nesaf. Pob Lwc ar 

gyrraedd y chwarteri olaf.

Llongyfarchiadau i’r ddisgyblion blwyddyn 

12 ymgeisiodd yng nghystadleuaeth UKMT 

(United Kingdom Mathematics Trust)ar eu 

hymdrech a’u canlyniadau arbennig.

Cyrsiau Rygbi
Bydd staff ysgolion cynradd clwstwr 

Ysgol Glan Clwyd yn mynychu cyrsiau 

rygbi tag a thacl gan Undeb Rygbi 

Cymru. Bwriad y cyrsiau yw magu hyder 

staff wrth arwain gwersi/sesiynau a 

chynnig mwy o gyfleoedd i ddisgyblion, 

datblygu safonau rygbi dros yr ysgolion 

a datblygu datblygiad proffesiynol staff. 

Blwyddyn 7 ar ôl curo Dyffryn Conwy Tîm rygbi blwyddyn 7!

Bechgyn a merched Bl.9 a 10 yn cwblhau cwrs arweindd rygbi

Llongyfarchiadau!
Llongyfarchiadau i Llinos Jones o flwyddyn 

11 a Ceri Vaughan a Beth Denson o 

flwyddyn 12 am gael eu dewis i dîm hoci 

Gogledd Cymru. Pob lwc i chi yn y gemau 

ferched.

Llongyfarchiadau i dim pêl-rwyd Dan 16 

Ysgol Glan Clwyd a oedd yn fuddugol yn 

nhwrnament Sir Ddinbych. Pob lwc i’r tîm 

yn y gystadleuaeth Ann Smart yn Wrecsam.

Llongyfarchidadau i dîm hoci Dan 18 

Ysgol Glan Clwyd a oedd yn fuddugol yn 

y gêm yn erbyn Ysgol Brynhyfryd ac yn 

bencampwyr Sir Ddinbych. Pob lwc i’r 

merched yn y rownd nesaf yn erbyn Ysgol 

Maes Garmon.

Llongyfarchiadau i dîm rygbi bechgyn 

blwyddyn 8 enillodd rownd Sir Ddinbych 

yng Nghwpan RGC ac sydd drwodd 

i’r rownd nesaf sef rownd Gogledd 

Ddwyrain Cymru.

Enillwyr rownd Sir Ddinbych yn chwarae ar y cae pob 
tywydd newydd gyda’r nos.

Tîm Pêl Droed Blwyddyn 7


