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Ein Gwefan
Newydd!

Croeso i Gylchlythyr rhifyn 3 ar gyfer 2017-18. Gobeithiaf yn fawr i chi fwynhau a gwneud
y gorau o’r gwyliau hanner tymor. Mae gennym gyfnod prysur iawn o’n blaenau gyda
disgyblion BL 9, 11eg a 13eg yn gwneud penderfyniadau pwysig ynghylch a’u llwybrau
dysgu ac wrth gwrs dyma’r hanner tymor olaf cyn y ‘tymor arholiadau’.
Edrychwn ymlaen yn fawr iawn hefyd at nifer o weithgareddau gan gynnwys Eisteddfodau
Urdd a Chwaraeon. Dyma gyfle arall i arddangos amrywiol ddoniau ein disgyblion ac wrth
gwrs i gael hwyl!!! Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth dros yr hanner tymor
diwethaf ac edrychwn ymlaen at Gyflawni Rhagoriaeth Gyda’n Gilydd dros yr hanner
tymor nesaf.

Mrs Bethan Cartwright

Fforwm Cyngor
ar Gyfer Ysgolion
Uwchradd Sir
Ddinbych
Dydd Iau 8fed o Chwefror roedd hi’n
amser i Gyngor Ysgol Glan Clwyd
Enwebwyd Miss Alaw Jones gan ddau

gynnal fforwm cyngor ar gyfer Ysgolion

ddisgybl Ysgol Glan Clwyd am y wobr

Uwchradd Sir Ddinbych. Cawsom fore

Lansiwyd ein gwefan newydd sbon dydd

“athrawes yr wythnos” gyda Sound Radio

llwyddiannus iawn yn trafod gyda

Gwener olaf cyn yr hanner tymor. Mae’r

Wales. Daeth Alex Hudson o Sound Radio

disgyblion o ysgolion gwahanol waith

wefan yn cynnwys gwybodaeth amrywiol

Wales i’r ysgol i roi syrpreis i Miss Jones.

y cynghorau dros y tymor. Yn ogystal,

am fywyd ein hysgol - o galendrau a

Cyflwynwyd tystysgrif iddi gan Alexa

cawsom gwmni Mr Dylan Jones i roi

phrosbectws i’r newyddion diweddaraf.

Taylor 7E a Maddison Taylor 9Y. Cafodd

trafodaeth am iechyd a lles disgyblion. Yr

y digwyddiad ei ddarlledu ar y radio am

ysgolion yn bresennol oedd Ysgol Santes

Gobeithio y byddwch yn cael defnydd

3yp dydd Gwener (02.02.18) ac yn ystod yr

Ffraid, Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol

da ohono.

wythnos ganlynol.

Uwchradd Gatholig Y Bendigaid Edward
Jones ac Ysgol Uwchradd Dinbych.

CLICIWCH YMA!!
www.ysgolglanclwyd.co.uk

Disgo Sant Ffolant

Presenoldeb!

Nos Iau 8fed o Chwefror, cynhaliwyd

Fel ysgol ‘rydym yn ymrwymedig

disgo Sant Ffolant yn Ysgol Glan Clwyd ar
gyfer disgyblion Ysgol Pengwern. Diolch

yn ein gwaith o weithio gyda chi fel

i ddisgyblion Blwyddyn 12eg a fuodd yn

rhieni/gwarchodwyr er mwyn annog

hynod brysur yn trefnu’r noson. Aeth 4

presenoldeb a phrydlondeb ein

cynrychiolydd ar ran 6ed Ysgol Glan Clwyd

disgyblion. Dyma yw sail llwyddiant

sef Iwan, Ben, Masey ac Elinor i gyfarfod

unrhyw ddisgybl yn yr ysgol.

â disgybl yn Ysgol Pengwern er mwyn
rhannu syniadau cyn treulio’r prynhawn yn

Credwn fod sicrhau presenoldeb uchel

siopa am fwyd, addurniadau a rhosod ar

yn yr ysgol yn rhoi’r dechrau gorau

gyfer y disgo. Diolch hefyd i Brannon am

i fywyd pobl ifanc. ‘Rydym yn gosod

drefnu i’w fand chwarae yn ystod y noson,

targed presenoldeb o 96% i bob disgybl.

roedd hi’n noson llawn hwyl yn dawnsio

Mae cyd-berthynas amlwg rhwng

a chanu ambell gân ar y carioci. Hoffai’r

presenoldeb a’r safonau mae disgyblion

ysgol ddiolch i’r 6ed am drefnu noson

yn eu cyrraedd.

lwyddiannus iawn.
Gyda phresenoldeb o 95%, mae eich
Llongyfarchiadau mawr i’r 7 merch

plentyn yn methu pythefnos o addysg

(chwith) o Ysgol Glan Clwyd sy’n

mewn blwyddyn, sydd hefyd yn cael

cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth

effaith ar ei allu i ddysgu, ei les a’i

dawns yn Sbaen ym mis Mehefin 2018.

ymdeimlad o berthyn.

Llongyfarchiadau hefyd i Emily Davies
(ar y dde yn y llun) am ddod yn gyntaf
yng nghystadleuaeth Gogledd Cymru /
Lloegr. Pob lwc yn y rownd derfynnol.

Yn amlwg, mae rhai achosion sydd
allan o reolaeth unrhyw un yn gallu
achosi absenoldeb, ac mae’r rhain yn
ddealladwy. Hoffem gymryd y cyfle i’ch
hatgoffa na fydd unrhyw wyliau yn cael
ei awdurdodi, ac y gallwch dderbyn
dirwy os bydd eich plentyn yn colli
10 neu fwy o ddyddiau o ganlyniad i
wyliau yn ystod tymor ysgol.

Ar nos Lun, 5ed o Chwefror cafodd Bl.13 y

Aeth blynyddoedd 12 a 13 hefyd i gwrs

cyfle i wylio sioe Karen Owen - Saith Llais.

undydd yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy i

Roedd yn brofiad gwych iddynt gwrdd

glywed darlithoedd gan Brifysgol Abertawe

ag un o feirdd y cwrs Cymraeg a chael

ar elfennau o’u cwrs Cymraeg.

cipolwg ar ei cherdd newydd ar y thema
‘Ystyr Bywyd’.

Disgyblion
YGC ar S4C
Ar nos Sul 25ain Iodim
Chwefror,
Llongyfarchiadau
pel droed merched
cannodd
côr
Blwyddyn
7 “Ni yw’r 5-1 yng
dan 13, am guro Llanfair caereinion
Plant” ar pel
y rhaglen
deledu Dechrau
nghwpan
droed ysgolion
cymru. Maent
Canu
Dechrau
Canmol.
Daeth y
rwan yn rownd 8 olaf y gwpan.
cwmni teledu Rondo i’r ysgol ym
mis Tachwedd i recordio’r Côr fel
rhan o’r rhaglen a oedd yn dilyn y
thema “Iechyd” wrth ymweld ag
Ysbyty Glan Clwyd a’r ardal. Roedd y
canu cynulleidfaol yn dod o’r Eglwys
Farmor ym Modelwyddan.

Gweler y fersiwn iPlayer (S4C) ar y ddolen isod (12 munud i mewn): CLICIWCH YMA!!
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p05wf6w7/dechrau-canu-dechrau-canmol-iachad

Merched Bl.9&10 sydd wedi cyrraedd yr 16 olaf.

Bechgyn Bl.7 sydd wedi cyrraedd yr 16 olaf.

Llongyfarchiadau mawr iawn i dîm pêl-droed merched BL.7 ac 8 am gyrraedd yr 8 olaf ac i dîm pêl-droed merched hŷn a bechgyn Bl.7
sydd wedi llwyddo i gyrraedd yr 16 olaf yng Nghwpan Pêl-Droed ‘WSFA’ Cymru ar ôl ennill yn y rowndiau sirol.
Mae timau Pêl-Droed Sir Ddinbych wedi
cael tymor llwyddianus hyd yn hyn gyda
6 disgybl o Glan Clwyd yn cynrychioli
y tîm o dan 12 a 6 yn cynrychioli o dan
13. Llongyfarchiadau mawr am ennill yn
erbyn Ysgolion Sir Y Fflint (8-0) ac Ysgolion
Wrecsam (11-1).
Chwaraewyr o dan 12:
M EDMUNDS, S BADDELEY, L EVANS, M

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed merched

Llongyfarchiadau i’r criw a enillodd y cyfle i

SENIOR, K HALLIDAY, ALED R WILLIAMS

o dan 13, am ennill yn erbyn Llanfair

gystadlu yn rownd derfynol FLL (First Lego

Chwaraewyr o dan 13:

Caereinion 5-1 yng nghwpan pêl-droed

League) a chynrychioli Gogledd Cymru ym

B HESKETH, E EDWARDS, E TURNER, G

ysgolion Cymru. Ymlaen i rownd 8 olaf y

Mryste ar ddydd Sadwrn 24ain o Chwefror.

EVANS, M FRICKER, R WILLIAMS

gwpan nawr! Pob Lwc!

