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Blwyddyn Newydd Dda i chi. Gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach.
Yn dilyn y cyhoeddiad ynglyn â chau ysgolion ar nos Lun, mae’r ysgol wedi trefnu a chydlynu dulliau
dysgu o bell. Mae’r sefyllfa bresennol yn heriol ac yn ofid mawr i bawb ac i ni fel ysgol am gefnogi a
chynorthwyo gydag addysg eich plentyn yn y cartref cymaint ag y gallwn.
Trefniadau dysgu o bell.
O Ddydd Iau Ionawr 7fed, byddwn yn gweithredu dulliau dysgu o bell er mwyn parhau ag addysg ein
plant.
Blwyddyn 3-6
Bydd traws doriad o weithgareddau ar lein J2e, (shared files) Flipgrid (yn dibynnu ar ddosbarth eich
plentyn). Hefyd fe fyddwn yn cynnal sesiynau byw ‘Dal i Fyny’ar Google Meet i flwyddyn 3-6 ar ddydd
Llun a Gwener.Bydd amser penodol i bob dosbarth (gweler islaw). Gofynnwn i bob disgybl i ymuno os
maent yn gallu. Pwrpas y cyfarfod yw sicrhau bod y disgyblion yn deall y tasgau a osodir ac i’r staff gadw
cysylltiad a’u disgyblion.
Os mae gennych broblemau gydag offer technoleg, a wnewch chi gysylltu â’r ysgol os gwelwch yn dda neu
e bostio eich athro/athrawes ddosbarth.
Amserlen ar gyfer sesiynau’Dal I Fyny’
Blwyddyn 3-9.00yb -9.30yb
Blwyddyn 4-9.30yb-10.00yb
Blwyddyn 5-10.00yb -10.30yb
Blwyddyn 6-10.30yb-11.00yb
Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Mrs Price a Mrs Thomas)
Ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, bydd pecynnau gwaith ar gael i’w casglu o’r ysgol ar Ddydd Iau Ionawr 7fed a
Dydd Gwener Ionawr 8fed rhwng 9 a 3 o’r gloch. Bydd storiau yn cael eu darllen ar J2e (shared files) a grid
o waith ar wefan yr ysgol hefyd www.ysgolgorslas.amdro.org.uk.
Hwb Gofal 7/1/21-15/1/21 (hyd yn hyn)
Bydd Hwb gofal yn yr ysgol ar gyfer plant Gweithwyr Allweddol yn unig o 9 tan 3 o’r gloch. Mae ffurflenni
cais ar gael ar wefan yr ysgol ac ar ourschoolsapp. Bydd angen bwyd arnynt a gallant wisgo dillad eu
hunain.Hoffen bwysleisio mai dim ond os nad oes unrhyw opsiynau eraill y dylai rhieni ofyn am ofal plant.
Mae hwn er mwyn amddiffyn y disgyblion, eu teuluoedd a staff yr ysgol. Os ydych am gysylltuâmi neu
aelod o staff, plis ffoniwch yr ysgol neu e bostio minau neu aelod o staff.
Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad,
Beverley Owen.

