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Gair gan y Pennaeth
Mae hwn yn achlysur pwysig i ni yn
Ysgol Glan Clwyd a hefyd ar gyfer addysg
cyfrwng Cymraeg. Rydym yn ddiolchgar
iawn i Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth
Cymru am ddarparu i ni y cyfleusterau
gorau posibl er mwyn ateb y galw am
addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal a
fydd o fudd i’n disgyblion presennol ac i

Yr adran Dechnoleg

genedlaethau o blant yn ein cymunedau
Mrs Bethan Cartwright - Pennaeth

yn y dyfodol.

Fe wnaethom ni, yn staff ac yn ddisgyblion

Mae’r estyniad newydd wedi rhoi gofod

Ysgol Glan Clwyd, ddechrau’r flwyddyn

addysgiadol anghenrheidiol ac mae

newydd drwy symud i mewn i’r estyniad

teimlad mor fodern i’n hamgylchedd

newydd sbon a adeiladwyd ar dir yr ysgol,

dysgu newydd. Mae wedi bod yn wych

gan nodi dechrau pennod newydd yn

gweld y datblygiad hwn yn tyfu o sylfeini i’r

hanes yr ysgol.

cyfleuster arbennig hwn a fydd yn sicr yn

Y 6ed Dosbarth yn cael eu cyfarfod cyntaf yn yr Hafan

cyfoethogi profiadau ein dysgwyr lle gallant
Mae’r estyniad newydd yn ffurfio rhan

ffynnu i gwrdd â’u potensial.

gyntaf y prosiect gwerth £15.9m a ariennir
ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a

Mae’r ymateb gan y disgyblion wedi bod

Llywodraeth Cymru. Mae gwaith ar y

yn anhygoel ac edrychwn ymlaen at Medi

cam nesaf, a fydd yn gweld yr adeiladau

2017 pan fydd yr ysgol gyfan yn barod i ni

presennol yn cael eu hadnewyddu, wedi

ei defnyddio.

dechrau mis diwethaf a disgwylir iddo gael
ei gwblhau erbyn mis Medi 2017.

Mrs Bethan Cartwright

Yr arwydd arian ar ochr yr adeilad newydd

Y staff yn dathlu agoriad yr adeilad newydd

Er fod y cyfnod hwn yn un
cyffrous
roedd hi’n drist gweld yr hen
floc
technoleg yn cael ei ddymc
hwel
gan fod cymaint o hanes
yn
perthyn i’r adeilad hwn.

Ymddiriedolaeth
John Bennett Parry

Os ydych wedi bod yn ddisgybl yn 6ed
dosbarth Ysgol Glan Clwyd ac yn symud
ymlaen i astudio cwrs Gradd neu HND
mewn Prifysgol ym mis Medi mae modd
gwneud cais am grant ariannol tuag at y
costau – oddeutu £600 y flwyddyn dros
uchafswm o bedair blynnedd. Manylion
ar gael o’r ysgol:
ymddiriedolaethJBP@ysgolglanclwyd.co.uk

Arolygwyr White
Arholiadau Eskimo
^

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi

nifer o Arolygwyr Arholiadau ar gyfer
goruchwylio arholiadau mewnol ac
allanol dan gyfarwyddyd y Swyddog
Arholiadau a’r Prif Oruchwyliwr. Yn

Daeth y grwp pop ‘White Eskimo’ i
ymweld â’r Ysgol ym mis Tachwedd
i rannu negeseuon am gamddefnyddio
sylweddau. Roedd y disgyblion wedi
mwynhau yn arw.

Ysgoloriaeth
R D Hughes
Mae gan ymddiriedolwyr y sefydliad uchod
y pŵer i gynorthwyo myfyrwyr Prifysgol:
(a) Sydd wedi’u geni yn ardal Dinbych.
(b) Sydd â rhiant neu rieni a oedd yn byw
yn ardal Dinbych adeg ei/u geni/eni.

ogystal â goruchwylio yn ystod yr

(c) Sydd, ar ddyddiad dyfarnu ysgoloriaeth,

arholiadau bydd disgwyl i’r ymgeiswyr

â rhiant neu rieni yn byw yn ardal Dinbych

llwyddiannus ddosbarthu papurau

ers deg mlynedd.

arholiad dan gyfarwyddyd.
Dylai myfyrwyr Prifysgol sy’n gymwys
Cynhelir arholiadau yn achlysurol drwy

dan unrhyw rai o’r penawdau wneud cais

gydol y flwyddyn.

i Glerc y Sefydliad, Mr J G Jones, 18 Llys
Marchell, Dinbych, LL16 4AR (jones_john@

Os am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r

btinternet.com) am ffurflen gais. Yna dylid

swydd cysylltwch â Haf Evans ar rif yr

ei ddychwelyd erbyn 30 Medi 2017.

ysgol: 01745 582611.

Llongyfarchiadau!
Llongyfarchiadau mawr i Josie Smith ar

Llongyfarchiadau i Jessica King am ddod yn

gael ei dewis i gynrychioli sgwad merched

drydydd yn y ras nofio cefn i ferched Bl.7 a

dan 15 Cymru yn erbyn Llydaw dros yr

8 yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd i

hanner tymor.

Ysgolion Uwchradd yng Nghaerdydd.
------------------------------Llongyfarchiadau i dim @6edGlanClwyd curo
@Llanfyllin_PE 5-1
Enillwyr First Lego League Gogledd Cymru

Llongyfarchiadau i Dîm Ysgol Glan Clwyd Enillwyr First Lego League Gogledd Cymru am
yr ail flwyddyn. Aethant i Fryste dros yr hanner
tymor i gynrychioli’r Ysgol yn y rownd nesaf a
Josie Smith yn cynrychioli tîm merched Cymru (dan 15)

buont yn llwyddiannus yno hefyd!

Llongyfarchiadau i Ilona MacTownend Bl.13

-------------------------------

ar gael ei dewis i fod yn rhan o weithgaredd

Llongyfarchiadau i Naomi Lea (cyn ddisgybl)

Blwyddyn Gap PROJECT TRUST. Tipyn o

sydd wedi derbyn gwobr #iwill a gwobr

Llongyfarchiadau i Holly Jones Blwyddyn

gamp i wneud hyn.

Points of Light am ei gwaith gwirfoddol.

11 am ennill Pencampwriaeth Judo Prydain.

Gret treulio amser gyda disgyblion
@YsgolGlanClwyd a PC Brown ddoe
#gwers @schoolbeat am beryglon
Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN)

PC Catrin Brown ar beryglon Sylweddau Seicoweithredol

Cynhaliwyd Noson Garolau llwyddianus
iawn yn y Gadeirlan ar nos Iau 8fed o Ragfyr.
Roedd safon y canu a’r perfformiadau
offerynol yn uchel iawn, a chasglwyd dros
£400 i’w rannu rhwng y gadeirlan ac elusen
o ddewis y Cyngor Ysgol.

Tîm Pêl Droed 6ed Dosbarth YGC

Llongyfarchiadau i Samuel Bentley Bl.11
sydd wedi ennill gwobr y Frenhines
Elizabeth gan yr Academi Brenhinol
Peirianneg. Ar y 1af o Chwefror cafodd
Sam ei wobrwyo yn yr Academi Brenhinol
Peirianneg gan y Dywysoges Anne yn
y gystadleuaeth ryngwladol gyntaf i
ddylunio tlws QEPrize. Curodd Sam
filoedd o ymgeiswyr eraill o 32 o wledydd
gwahanol.
Wrth sôn am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’w
ddyluniad, dywedodd Samuel: “Rwy’n
mwynhau agwedd dylunio peirianneg
a gweld y cynnyrch gorffenedig. Mae
dyluniad y tlws wedi ei ysbrydoli gan
Y Wyddfa, copa uchaf Cymru. Rwy’n
credu ei fod yn edrych fel wyneb y graig
ac mae’n gamp i gychwyn ar waelod y
Wyddfa a dringo i fyny, yn union fel mae’n
gamp i ennill Gwobr y Frenhines Elizabeth
ar gyfer Peirianneg.“

Dyluniad Samuel Bentley (Bl.11) o dlws y ‘QE Prize’

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn,
bydd Sam yn cael ei wahodd i Balas
Buckingham lle bydd yn cyfarfod â’r
Frenhines.

Diolch i’r holl ddisgyblion a staff am eu

Samuel Bentley yn cyfarfod y Dywysoges Anne

hymdrech caled i gynnal y noson.
Aeth côr merched Bl.12 a 13 gyda Mrs Ann
Davies draw i Uned Gancr Ysbyty Glan Clwyd,
Cartref Dolannog a Richmond House i ganu
carolau i’r cleifion a phreswylwyr yn wythnos
olaf y tymor.
Noson Garolau 2016

Côr merched Bl.12 a 13 yn Uned Gancr Ysbyty Glan Clwyd,

