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 Bydd adroddiad Estyn yn cael
ei gyhoeddi 13eg o Chwefror

2020. Bydd copi o’r
adroddiad ar gael ar wefan
Estyn ac ar wefan yr ysgol.

Adroddiad Estyn

Bydd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn mynd ar
daith preswyl i Wersyll Llangrannog yn ystod

Chwefror 3ydd - 5ed. 
 

LlangrannogBlwyddyn 
Newydd Dda!

Ar ddiwedd y tymor cafwyd wasanaethau Nadolig
yn addoldai'r ardal. Roedd amrywiaeth o eitemau a

oedd yn cynnwys carolau traddodiadol,
darlleniadau, sgets, cyflwyniadau Agor y Llyfr, parti

llefaru a chôr staff. Diolch i'r holl staff am eu
hymdrechion i baratoi a chynnal 6 gwasanaeth ar
draws Ysgol Bro Idris. Diolch hefyd i’r rhieni am

gefnogi ac yn bennaf i’r disgyblion am eu gwaith
ar ddiwedd tymor hynod o brysur.

Gwasanaeth Nadolig

  14-15/01/20: Clwb codio Bl 5 a 6 Safle Llanelltyd,
Dinas Mawddwy a Rhydymain wedi dechrau 
  23/01/20: Pêl-droed Talaith - Bl 7 ac 8
  29/01/20: Pêl-rwyd yr Urdd - Merched Bl 5 a 6
  03-05/02/20: Taith Llangrannog Bl 5 a 6
  13/02/20: Adroddiad Interim 3
  14/02/20: HMS (dim ysgol i ddisgyblion)
  17/02/20: Hanner Tymor
  05/03/20: Eisteddfod Cylch yr Urdd 
  14/03/20: Eisteddfod Sir yr Urdd (Uwchradd)
  03/04/20: Adroddiad Interim 4
  03/04/20: Diwrnod olaf y tymor

Dyddiadau Allweddol

Ers agor Ysgol Bro Idris
yn 2017 rydym wedi

llwyddo casglu 

£1 1,054.83 
ar gyfer gwahanol

elusennau. Diolch i bawb
sydd wedi cyfrannu a
chefnogi’r gwaith yma.

Gwaith

Elusennol

01341 424949

www.ysgolbroidris.cymru

@ysgolbroidris

Llwyddiannau Ysgol Bro Idris

Tymor y Gwanwyn 2020 Rhifyn 3 17/01/20

Like and Share

Eisiau gwybod beth i bacio???
https://www.urdd.cymru/cy/ein-

gwersylloedd/llangrannog/eich-ymweliad/rhieni/

Ffês 2 - Blwyddyn 5—8
Pennaeth Ffes 2 : Mr Steffan Rhys Nutting

Bydd y disgyblion sydd wedi ymaelodi gyda’r Urdd yn cael cyfle
i gystadlu ar y llwyfan, Celf a Chrefft, Dawnsio ayyb.

Bydd ymarferion partion pob prynhawn dydd Mercher ar ôl
ysgol ar Safle Dolgellau i flynyddoedd 3-6. 

Fe fydd ymarferion yn ystod amser ysgol i ddisgyblion 7 ac 8.
Gwnewch yn siwr bod eich plentyn wedi ymaelodi ac wedi

cofrestru yn fuan.

Yr Urdd

Rydym wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o risgiau a
pheryglon y byd digidol yn wythnosol erbyn hyn gyda

help National Online Safety. 
Gwyliwch allan am y bwletin wythnosol sydd ar ein

tudalen Facebook ar sut i gadw eich teulu  yn
#HollolDdiogel yn y byd digidol!

#DeffrwchDyddMercher

Cafodd Blynyddoedd 6 - 8 y cyfle i fynd i wylio gêm ryngwladol Cymru dan 21 yng
Nghae Ras, Wrecsam yn erbyn Bosnia. Ennill wnaeth Cymru o 1-0 a chafodd pawb
amser gwych! Diolch Mr Carl Williams am drefnu ac i bob un am wneud y daith yn

un arbennig. 

Taith Pêl-droed - Ewro dan 21


