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Pontio Blwyddyn 6 
 

Cynhelir diwrnod Pontio Ysgol Llanfyllin ar Ddydd Gwener yr 2ail o Orffennaf.  Bydd y diwrnod yn rhoi cyfle i ddisgy-
blion ymweld â’r ysgol a chyfarfod a’u hathro dosbarth. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau pontio 
gyda disgyblion eraill yn eu grŵp tiwtor.  Gofynnwn i chi ddod a’r disgyblion at flaen yr ysgol erbyn 9 y.b. a’u casglu 
am 3 y.p. Bydd staff wrth law i gynorthwyo ac arwain y disgyblion.  
  
Gwybodaeth Bwysig i Rieni   

• Mae’r Diwrnod Pontio rhwng 9y.b. a 3y.p. Ddydd Gwener yr 2il o Orffennaf.    
• Rhaid i ddisgyblion sy’n teithio mewn car (ni fydd cludiant bws ysgol ar gael) gael eu gollwng a’u casglu o 

flaen yr ysgol. Bydd staff wrth law i gynorthwyo’r disgyblion.  
• Os gwelwch yn dda a fyddech cystal â gollwng a chasglu’ch plant yn brydlon (gollwng rhwng 8.50y.b. a 

8.55y.b.)  gan ein bod angen sicrhau na fydd y plant yn cymysgu gyda’n disgyblion presennol.  
• Nid oes angen i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol. Fodd bynnag, bydd disgyblion angen bod wedi gwisgo’n addas 

ar gyfer gweithgareddau Ymarfer corff.  
• Bydd angen i ddisgyblion ddod a cas pensiliau (y gellir  ei sychu os yn ddelfrydol) gyda beiro, pensel, rhwbiwr 

a phensiliau lliw (os yn bosib).   
• Bydd disgyblion yn medru defnyddio cyfleusterau’r ffreutur yn ystod amser egwyl ac amser cinio neu gallant 

ddod a phecyn cinio.     
• Bydd angen i’r holl ddisgyblion cwbwlhau y ffurflen ganiatâd biometrig gyda cyn y diwrnod pontio. Bydd hyn 

yn ein galluogi i osod eu printiau bawd neu godau pin yn ystod y bore. Os na fyddant yn cwbwlhau y ffurflen 
hon, ni fyddant yn medru cael mynediad i gyfleusterau’r ffreutur ar y diwrnod.  Bydd yr eitemau a brynir yn y 
ffreutur yn ymddangos ar ParentPay ym mis Medi pan fydd Cyfrifon ParentPay wedi ei actifadu.  

• Dilynir rheolau Pellter Cymdeithasol ar y diwrnod, mae gan yr ysgol farcwyr llawr a phosteri i gynorthwyo 
gyda hyn. 

• Bydd angen gwisgo gorchudd wyneb. 

 

Dolen i’r  ffurflen ganiatâd biometrig ar-lein: https://forms.office.com/r/HCJ9Z4y6np 
 

 

Yn gywir 

 

Rob Rudge 

Rheolwr Cynydd - Bl 6 a 7 
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