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Gair gan y Pennaeth

gynllunio ymyraethau cynnar er mwyn 

eu cefnogi. Blaenoriaeth sydd gennym 

y flwyddyn nesaf yw datblygu rhaglen o 

brofiadau cyfoethog ym Maes Iechyd a Lles 

gan gydweithio’n agos gyda’n hysgolion 

cynradd er mwyn sicrhau dilyniant pwrpasol 

o 3-16 oed.

  

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o adnabod 

blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf ac 

fe hoffwn ofyn i chi am eich mewnbwn yn y 

broses hon.  Gofynnaf yn garedig i chi lenwi 

holiadur i ddweud wrthym beth ydych chi yn 

hapus ag ef a beth y gallwn ei wneud i wella.  

Bydd cyswllt ar gyfer yr holiadur yn cael ei 

rannu gyda chi ar SchoolComms a bydd 

eich ymateb yn cael ei werthfawrogi wrth 

i ni barhau i ‘Gyflawni Rhagoriaeth Gyda’n 

Gilydd’.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i chi am 

eich cefnogaeth barhaus dros y flwyddyn.  

Dymunaf haf hapus i chi gyd ac edrychaf 

ymlaen at barhau i gydweithio efo chi’r 

flwyddyn nesaf.

Mrs Bethan Cartwright

Croeso i’r Cylchlythyr olaf ar gyfer y flwyddyn 

academaidd 2017-18. Fe sylwch fod y rhifyn 

hwn yn cynnwys nifer fawr o lwyddiannau 

ein disgyblion ac yn tystio i’r amryw ddoniau, 

y gwaith caled a’r ymroddiad maent yn ei roi 

nid yn unig i’w hastudiaethau a’u harholiadau 

ond i’r holl brofiadau cyfoethog sydd yn cael 

eu cynnnig iddynt yn yr ysgol ac o fewn ein 

cymuned.

Eleni fe wnaethom ni barhau i roi sylw 

i ddatblygu gallu ein disgyblion i fod yn 

ddysgwyr effeithiol gan ganolbwyntio ar 

sgiliau megis gwydnwch, dyfalbarhad, y 

gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y ddwy 

iaith, cydweithio a datrys problemau.  Mae’r 

rhain yn sgiliau pwysig iawn wrth baratoi ein 

disgyblion ar gyfer eu dyfodol a bydd Ysgol 

Glan Clwyd yn parhau i fod yn datblygu 

cwricwlwm arloesol yn ystod y flwyddyn 

nesaf.  Er gwybodaeth ‘rydym wedi cael 

ein dewis i fod yn ysgol arweiniol ym maes 

Asesu Ar Gyfer Dysgu ac fe fyddwn yn 

cefnogi ysgolion eraill gyda hyn yn ystod y 

flwyddyn nesaf. 

Mae gofal bugeiliol hefyd yn bwysig iawn i ni 

gan fod disgyblion hapus yn gallu gwneud 

y gorau o’r profiadau a gynigir iddynt. 

Rydym wedi rhoi sylw yn benodol i adnabod 

disgyblion sydd angen ein cefnogaeth gan 

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.

Enwebwyd Mr Dewi Owen gan ddisgyblion 

Ysgol Glan Clwyd am wobr “Athro yr 

Wythnos” gyda Sound Radio Wales.  

Cyflwynwyd tystysgrif iddo gan Elisha Jones 

ac Elin Jones Bl.10.

GOLLI!



Pêl Droed 
Merched o dan 13
Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed merched 

o dan 13 Ysgol Glan Clwyd am gyrraedd y 

rownd derfynol ysgolion Cymru. Roedd y 

merched yn llwyddiannus iawn ar eu taith, 

yn ennill 7 o’u gemau er mwyn cyrraedd 

eu lle. Fe weithiodd pob un ohonynt yn 

galed iawn, maent yn haeddu eu lle, a dim 

ond yn colli o 1 pwynt i 0 yn erbyn tîm cryf 

iawn o Fro Morgannwg. Rydym yn llawn 

balchder dros lwyddiant y merched, ac yn 

dymuno pob hwyl iddynt eto’r flwyddyn 

nesaf.

Tîm Egni 2018!
Llongyfarchiadau i dîm Egni (Chwith i’r Dde:Julia Bugelli, Osian Jones, Elliott 

Maitland-Davies) o flwyddyn 9 am gynrychioli Cymru yn rownd derfynol y byd yn 

Detroit. Roedd y disgyblion yn llwyddiannus iawn yn America gan ennill safle yn y 

100 uchaf allan o 35,000 o dimau a gystadlodd eleni. Cyn cyrraedd America roedd 

rhaid ennill cystadlaethau Gogledd Cymru cyn mynd ymlaen i ennill cystadleuaeth 

Prydain ym Mryste. Cafwyd adborth ardderchog gan y beirniaid ac arbenigwyr 

ym maes gwyddoniaeth a pheirianneg. Hoffwn i a’r tîm ddiolch yn fawr i bawb 

a gefnogodd y fenter, yn arbennig ein noddwyr a wnaeth y freuddwyd yn bosib. 

Rydyn ni yn hynod o falch o’r disgyblion sydd wedi rhoi enw’r ysgol ar y map go 

iawn!

Gwaith Maes Daearyddiaeth
Dydd Mawrth, Ebrill 17eg aeth dosbarthiadau TGAU Daearyddiaeth blwyddyn 10 i’r Rhyl i astudio adfywiad trefol. Y diwrnod canlynol 

aethom i ymweld â llwybrau Betws y Coed a’r Wyddfa gan gwblhau holiadur ar eu hansawdd. Cawsom dywydd arbennig ac roedd 

pawb wedi mwynhau, yn enwedig yr hufen iâ ym Metws y Coed. Fflur Evans (blwyddyn 10)

Cofnod 
Cyrhaeddiad

CLICIWCH YMA i weld gweddill y lluniau o’r diwrnod!

Cafodd disgyblion blwyddyn 11 
ddathliad haeddiannol yn Eglwys 
Gadeiriol Llanelwy mis diwethaf. 

Roedd hi’n fendigedig gweld y 
Gadeirlan yn llawn o rieni a ffrindiau 
oedd wedi dod i gefnogi’r disgyblion 
yn eu Cofnod Cyrhaeddiad gan 
ddathlu drwy ganu ac adrodd atgofion 
melys. 

Hoffwn ni fel athrawon a staff gymryd 
y cyfle i ddymuno pob llwyddiant i’r 
dyfodol i bob un o’r disgyblion.

https://drive.google.com/open?id=1ERxASWmKYONn-YmUUxVHetZXpJFBTlq1



Llwyddiannau YGC 
yn Eisteddfod Yr 
Urdd 2018

Rydym yn falch iawn o lwyddiannau ein 

disgyblion yn yr amrywiol cystadlaethau 

yn Eisteddfod yr Urdd eleni. 

Mae rhain yn cynnwys; Parti Bechgyn Bl 

7 ac 8, Y Gân Actol Bl 8 a 9, Grŵp Llefaru 

Bl 7, Grŵp Llefaru Bl 10, Ymgom Bl 7, Erin 

Davies - Unawd Cerdd Dant Bl 7, 8 a 9, 

Siwan Williams ac Erin Davies - Deuawd 

Bl7, 8 a 9, Mali Elwy - Llefaru Bl 10 a dan 

19, Mali Elwy - Unawd o Sioe Gerdd Bl 10 

a dan 19, Elliott Maitland Davies – Unawd, 

Cafodd rhai o’r disgyblion lwyddiannau 

yn y cystadlaethau gwaith cartref; Emily 

Morris - 3ydd am ei Argraffiad Monocrom 

(Bl.7,8 a 9), Brannon Liston-Smith - 2ail 

am Gyfansoddi Cerddoriaeth Bl.10, Efa 

Fitzgerald - 1af am ei gwaith Serameg/

Crochenwaith (Bl.7,8 a 9).

 

Diolch yn fawr iawn i’r hyfforddwyr am eu 

gwaith caled a’u hamser yn paratoi. Diolch 

yn fawr iawn hefyd i’r rhieni/warchodwyr 

am eich holl gefnogaeth!

Chwythbrennau Bl 7, 8 a 9, Gwenllian 

Vaughan - Unawd Piano Bl 7, 8 a 9 a Julia 

Bugelli - Unawd Telyn Bl 7, 8 a 9.

 

Rydym yn dathlu yn arbennig y disgyblion 

hynny ddaeth yn fuddugol ar lwyfan Yr 

Eisteddfod. Daeth Parti Merched Bl 7, 8 a 9 

yn drydydd, Mali Elwy yn Ail ym Monolog 

Bl.10 o dan 19 ac i’r Parti Cerdd Dant Bl 7, 8 a 

9 am ddod yn gyntaf (llun isod)!

 

Gwobrwyo’r 6ed Dosbarth
Mewn gwasanaeth ym mis Mai cafodd nifer o’r 6ed dosbarth eu gwobrwyo gan Y Pennaeth, Mrs Bethan Cartwright. 

Lois Jones
Hafan Deg

To recognise a pupil’s high standards in Welsh.

Ruth Roberts
Elfed Islwyn

Cyfraniad arbennig ym maes
drama/perfformio.

Abi Williams
June Moseley

Cyfraniad arbennig i’r gymuned – cymuned yr 
ysgol a’r gymuned y tu allan iddi. 

Sion Jones
Tony Betts

I’r bachgen a gyfrannodd fwyaf i chwaraeon 
yn yr ysgol.

Elin Smith
Cyfrifiadureg Bl.13

I’r disgybl ym ml.13 sydd wedi rhagori ym 
maes Cyfrifiadureg.

Gwen Williams
Gwyddoniaeth Bl.13

I’r disgybl ym ml.13 sydd wedi rhagori ym
maes Gwyddoniaeth.

Alys Hall
Eurwyn Keith Jones

Cyfraniad arbennig ym maes Saesneg – o ran 
cyfraniad a/neu safon gwaith.

Emily Jones
Mairlyn Lewis

I’r ferch a gyfrannodd fwyaf i chwaraeon 
yn yr ysgol.

Sophie Lloyd Coghlan
Gwobr Mentor y Flwyddyn
Cydnabod Cyfraniad Cefnogi’r disgyblion

yn yr ysgol.



Pencampwyr 
Cenedlaethol
Cymru 
Llongyfarchiadau mawr i Aled Rees-

Williams, Lewis Evans, Morgan 

Edmunds, Joel Giblin a Matthew 

Senior (capten) am eu buddugoliaeth yn 

erbyn Caerdydd a’r Fro 5-2 yn y rownd 

derfynol. Tîm Sir Ddinbych o dan 12 yw 

Pencampwyr Cenedlaethol Cymru!

Cafodd rhai o ddisgyblion Blwyddyn 7 

ac 8 eu gwobrwyo mewn Gwasanaeth 

Gwobrwyo Sir Ddinbych gan Billy 

Sass-Davies (Cymru a Crewe Alexander) 

wythnos diwethaf. Roedd 5 o’r disgyblion 

yn rhan o’r tîm enillodd Gwpan Cymru 

(gweler uchod).

Rhes gefn (chwith i’r dde): Matthew Senior (Captain), 
Lewis Evans. Rhes waelod (chwith i’r dde): Joel Gibblin, 
Aled Rees Williams, Morgan Edmunds.

Tîm Sir Ddinbych o dan 12. Pencampwyr Cymru!

Rhes flaen (chwith i’r dde): 
Lewis Evans, Mathew Senior, Sam Badley, Elliot Turner, 
Efan Edwards, Steffan Williams, Morgan Fricker.
 
Rhes flaen (chwith i’r dde): Morgan Edmunds,
Kofi Haliday, Aled Williams, Joel Gibblin, Ben Hesketh.

Croeso i’r 
Llywodraethwyr 
Newydd!
Rydym yn croesawu 3 aelod newydd ar y 

Bwrdd Llywodraethol fel a ganlyn:

Mr John Roberts 

Aelod Cymunedol

Mr Peter Roberts 

Rhiant Lywodraethwr    

(Rhiant blwyddyn 8)

Mrs Delwen Potter 

Rhiant Lywodraethwr   

(Rhiant Blwyddyn 7)

Gellir gweld manylion am y Bwrdd 

Llywodraethol ar wefan yr ysgol:

www.ysgolglanclwyd.co.uk/

llywodraethwyr

Cap i Gymru!
Llongyfarchiadau mawr iawn i Josie Smith 

Blwyddyn 11 sydd wedi ennill ei chap cyntaf 

i Gymru ym mis Mai mewn seremoni 

Cymdeithas Bêl-Droed Cymru (FAW) yn y 

Celtic Manor Hotel. Da iawn ti, tipyn o gamp!

Rownd Derfynol Cwpan RGC
Bu Blwyddyn 8 yn fuddugol yn erbyn Ysgol Caereinion yn rownd derfynol Gogledd Ddwyrain 

Cymru am Gwpan Rygbi Gogledd Cymru.

Gêm gystadleuol iawn ac Ysgol Glan Clwyd yn colli o 21-0 yn y chwarter awr cyntaf cyn 

dechrau chwarae’n well a lledu’r bêl a oedd yn amharu ar amddiffyn tîm Caereinion. 

Dechreuodd tîm Ysgol Glan Clwyd yr ail hanner ar y blaen o 22-21. Yn ystod yr ail hanner 

sgoriodd tîm Ysgol Glan Clwyd ddwy gais sydyn i ychwanegu at y sgôr 36-21. Cafodd 

Caereinion ddwy gais yn y 10 munud olaf ond roedd amddiffyn Ysgol Glan Clwyd llawer rhy 

gryf gan orffen y gêm gyda sgôr terfynol Ysgol Glan Clwyd 36 - 35 Caereinion.

Yn dilyn hyn, aeth y tîm ymlaen i rownd derfynol Gogledd Cymru ym mis Mai ond roedden 

nhw yn anlwcus i golli yn erbyn tîm Dyffryn Conwy.

http://www.ysgolglanclwyd.co.uk/llywodraethwyr
http://www.ysgolglanclwyd.co.uk/llywodraethwyr


Cystadleuaeth 
Celf Syr Kyffin 
Williams
Llongyfarchiadau mawr i Hanna, Emily ac 

Ella ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth 

Celf Ysgolion Sir Ddinbych Sir Kyffin 

Williams, 2018.

Cafodd gwaith Hanna ei arddangos yn 

Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, 

ym mis Mai fel rhan o ddathliadau 

canmlwyddiant Angerdd i Gymru yn Cofio 

Celf Kyffin Williams PPRCA. Mae’r gwaith 

bellach yn rhan o’r 136ain Arddangosfa 

Haf Blynyddol, 7fed o Orffennaf 2018 

ymlaen, ynghyd â gwaith Emily ac Ella a’r 

argymhellion dewisedig canlynol:- Catrin 

Burgess, Hannah Bolger, Erin Davies, 

Catrin Rees Williams, Julia Bugelli, Lucy 

Winter and Hayley Daffern.

Y gwaith buddugol â ennillodd Hanna ei gwobr.

Emily Smith (chwith) ac Ella White yn derbyn eu tystysgrifau. Arddangosfa Yr Academi Frenhinol Gymerig, Conwy, ym mis Mai.

Hanna Jones derbyn ei thlws a siec gwerth £50.

Cwrs Portffolio 
Canolfan Grefft Rhuthun
Llongyfarchiadau mawr i Mari Edmunds (chwith), Georgina Harris (Canol) am ennill Gwobr 

Gelf Lefel Efydd am gymryd rhan yng Nghriw Celf Rhuthun. Derbyniodd Agnes Carter (Dde) 

ei thystysgrif ar yr un diwrnod am ei gwaith llynedd.

Pleser oedd gweld llwyddiant disgyblion blwyddyn 10 yn trefnu gŵyl rygbi blynyddoedd 3 a 4 ysgolion cynradd clwstwr Ysgol Glan Clwyd. Mae’r 

disgyblion wedi bod yn gweithio’n galed dros y flwyddyn yn cwblhau cwrs arweinwyr rygbi, roedd trefnu gŵyl rygbi Tag yn rhan o’r cwrs.  Cafodd 

disgyblion blwyddyn 10 lawer iawn o hwyl yn hyfforddi disgyblion yr ysgolion cynradd ac yn amlwg gwelir ffrwyth eu llafur ym mherfformiad y 

60 o ddisgyblion wnaeth chwarae yn y gemau. 

Dyma ddywedodd Pennaeth Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Henllan am yr ŵyl rygbi;

Roedd y disgyblion yn anhygoel i fod yn onest, yn hynod o gwrtais, yn siarad Cymraeg bob gair ac yn hollol wych gyda’r plant cynradd. Maen 

nhw wedi creu argraff arbennig o dda arnom ni fel plant a staff cynradd ac maen nhw’n glod i chi yn Ysgol Glan Clwyd. 

Twrnament ‘Tag’ Rygbi Ysgolion Y Clwstwr
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