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Etholiad

Ysgol ar ddiwedd Tymor
yr Haf er mwyn dewis yr
Eco-Gyngor

newydd.

Aelodau’r cyngor yw Jac
Jones

(Cadeirydd),

Steffan

Lewis

(Is-

gadeirydd), Llŷr Griffiths
(Ysgrifenydd),
Thomas

Lowri

(Trysorydd),

Bedo

Hallam

(Cynrychiolydd
Blwyddyn 5 a 6), Ffion
Rees a Hawys LlewelynJones

(Cynrychiolwyr

Blwyddyn 3 a 4), Gwen
Morgan a Lili-Ela Jones
(Cynrychiolwyr y Cyfnod
Sylfaen), Gwenno Evans
(Gohebydd

y

Os oes gennych syniadau
neu gwestiynau yna
cysylltwch ag un o’r

Roedd
hi’n
ddiwrnod
‘Plant mewn Angen’ ar
ddydd Gwener, Tachwedd
17eg. Daeth disgyblion a
staff i’r ysgol wedi gwisgo
dillad smotiog. Gwerthwyd
bisgedi
Pudsey,
bathodynnau Pudsey a
Blush

Ymweliad yr Esgob


aelodau.

Wasg)

Diwrnod
Plant
mewn Angen

Bu’r ysgol yn brysur yn casglu
bwydydd hir oes, yn cynnwys
tuniau bwyd, pasta, te a choffi.
Fe gasglwyd llawer o fwyd i
bobl llai ffodus yn ystod y
casgliad. Fe aeth y bwyd at
Fanc Bwyd Caerfyrddin.
Rydym yn ddiolchgar iawn i
chi am gyfrannu. Cyfrannwyd
hefyd £295 o gasgliad y
Gwasanaeth Nadolig tuag at y
Banc Bwyd a £200 tuag at
‘Childreach International’.

Blush
‘Photo

a

roedd

gennym

Booth’

hefyd!

Codwyd £315 – diolch i
bawb am eu cyfraniadau.

Ymwelodd Esgob Tŷ Ddewi,
Joanna Penberthy, â’r ysgol ar
ddydd Mercher Tachwedd
29ain. Cafwyd gwasanaeth yn
yr awyr agored wrth ymyl yr
Ardd Weddi ac fe fendithiodd
yr Esgob yr Ardd.

Bu disgyblion Blwyddyn 1
a 2 yn creu bagiau lafant.

Bore Coffi
Macmillan
Ar ddydd Iau Medi 28ain,
cynhaliwyd Bore Coffi
llwyddiannus iawn i godi
arian i elusen Cymorth
Canser Macmillan. Roedd
pawb wedi mwynhau’r te,
coffi,
cacennau
a’r
cymdeithasu. Bu disgyblion
yn
brysur
yn
creu
addurniadau i addurno’r
ffreutur ac aelodau o’r EcoGyngor yn brysur yn helpu
i weini yn ystod y bore.
Diolch o galon i rieni a
ffrindiau’r ysgol am eu
cyfraniadau hael tuag at y
stondin gacennau.

Gwerthwyd

hefyd

byrbrydau’n

cynnwys

bisgedi ag eisin gwyrdd,
jeli gwyrdd a diod gwyrdd.
Hoffem ddiolch i bawb am
eu

cefnogaeth.

Bu disgyblion Blwyddyn 3
a 4 yn creu bagiau ar gyfer
esgidiau ymarfer corff.

Gyda’n

gilydd llwyddwyd i godi
£505.65

tuag

at

Nyrsys

Macmillan.

Ffair Nadolig
Ar

Dachwedd

cynhaliwyd

ein

30ain,
Ffair

A bu disgyblion Blwyddyn
5 a 6 yn creu cesys gwnïo.

Nadolig flynyddol. Daeth
tyrfa fawr o rieni a phlant i
fwynhau’r noson a bu’n
noson lwyddiannus eleni
eto. Bu disgyblion yr ysgol
yn hynod o brysur yn creu
cynnyrch i werthu ar y
noson.

Bu

disgyblion

Meithrin a Derbyn yn creu
llestri cannwyll.
Ymunodd disgyblion a staff
yn yr hwyl trwy wisgo
dillad gwyrdd i’r ysgol a
chyfrannu £1 i godi arian
tuag at yr elusen.

Cyrhaeddodd Siôn Corn
mewn steil eleni! Diolch i
Castell Howell am roi lifft
iddo yn y lori Nadolig!

Arddangosfa
Hylendid

Calendrau Adfent
Bu’r

ysgol

yn

gwerthu

Calendrau Adfent Masnach
Deg. Roedd y calendrau yn

Ymweliad â’r Ardd
Fotaneg
Ymwelodd
y
Cyfnod
Sylfaen â’r Ardd Fotaneg.

cynnwys siocled ‘Divine’ a
wneir

gan

gynhyrchwyr

Masnach Deg.

Diolch i Catrin Rees ac
Angharad Vaughan-Owen
am ddod i’r Ffair Nadolig
i’n hatgoffa o bwysigrwydd
hylendid a golchi dwylo.
Cafon nhw lawer o hwyl yn
dysgu am germau ac am
sut i olchi eu dwylo gan
ddefnyddio’r
peiriant
‘Glitter Bug’.

www.llanddarog.ysgolccc.org.uk

Bag2School


Bu’r ysgol yn brysur
yn casglu bagiau yn
llawn hen ddillad,

Bu’r disgyblion yn dysgu
am sut i helpu’r Robin
Goch a’i ffrindiau i oroesi’r
gaeaf a’r cyfle i gwrdd â
Sion Corn!

Ysgol Gynradd Llanddarog
01267 275242

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda i
bawb!

prif@llanddarog.ysgolccc.org.uk

Dillad Chwaraeon


Diolch i Melin
Consultants am noddi
dillad chwaraeon yr

esgidiau, bagiau a

ysgol. Mae’r disgyblion

theganau meddal.

wrth eu boddau â’r

Casglwyd nifer o

dillad newydd!

fagiau a derbyniwyd
£148 - diolch i bawb
am eu cyfraniadau.

