
 

30.4.20 

Annwyl Rieni/Gofalwyr, 

Gobeithio eich bod yn parhau i gadw’n iach ac yn ddiogel. Mae trefniadau dysgu o bell yn parhau, a 
drwy’r gweithgareddau amrywiol a gynnigir gan yr athrawon drwy gyfrwng cyfrifon Hwb y plant a 
Google Classroom,  rydym yn annog y disgyblion i roi cynnig ar rai o’r gweithgareddau. Cofiwch nid 
oes rhaid i’r plant ddefnyddio cyfrwng TGCh i gwblhau pob gweithgaredd, a gall rhain gael ei 
cwblhau ar bapur. 

Rydym am barhau gyda’r trefniant o roi cynnig i chi gasglu unrhyw adnoddau penodol sydd angen 
arnoch megis offer ysgrifennu a/neu lyfrau darllen drwy’r amserlen a gyflwynwyd wythnos yma. Os 
ydych yn dymuno benthyg unrhyw adnoddau, bydd angen i chi fod wedi cysylltu gyda’r 
athro/awes ddosbarth drwy gyfeiriad e.bost yr athro/awes, cyn 3 o’r gloch y p’nawn ar y diwrnod 
blaenorol er mwyn galluogi fod digon o amser i baratoi neu gasglu unrhyw adnodd ar eich cyfer.(cyn 
3 o’r gloch ar ddydd Gwener ar gyfer dydd Llun os gwelwch yn dda) 
Mae amserlen wythnos nesaf fel a ganlyn.  Dyma fydd yr amseroedd y bydd rhaid cadw atynt. 
 

Dosbarth/Class Dyddiad / Date Amser / Time 
Miss C. Darlington Bl.3&4 / Yr.3&4 4.5.20 10.45 – 12.00 
Mrs M.Williams Bl.5&6 / Yr.5&6 4.5.20 1.15 - 2.30 
Miss M.Davies Bl.1&2 / Yr.1&2 5.5.20 10.30-11.15 
Miss E. Evans Bl.5&6 / Yr.5&6 5.5.20 12.00-1.15 
Mrs S.Jones Bl.1&2 / Yr.1&2 5.5.20 2.00-3.15 
Miss A.Morris Nursery / Reception 6.5.20 10.45 – 12.00 
Miss Ch.Williams Bl.3&4 / Yr.3&4 6.5.20 1.15-2.30 
Miss D.Dempsey Bl.1&2 / Yr.1&2 7.5.20 10.45-12.00 
Mr S. Owen Bl.5&6 / Yr.5&6 7.5.20 1.15-2.30 
Miss L.Lewis Reception/Derbyn 8.5.20 10.45-12.00 
Mr D.Jones Bl.3&4 / Yr.3&4 8.5.20 1.15-2.30 

 

Fel trefn yr wythnos hon, bydd yna focs yn cael ei adael yn yr un lleoliad wedi ei labelu gyda’r geiriau 
‘Drop-off’. Byddem yn gwerthfawrogi i unrhyw lyfrau darllen yr ysgol yr ydych wedi ei benthyg yn 
barod ac wedi gorffen gyda nhw, i gael ei dychwelyd i’r bocs yma, fel bod rhain ar gael i eraill. 
Gofynnir i bob rhiant/ofalwr ddilyn yr un drefn a nodwyd yn y llythyr a ddyddwyd 23.4.20. Unwaith y 
mae’r adnoddau wedi ei casglu, dylid ymadael a safle’r ysgol yn syth a dychwelyd adref. Byddwn yn 
eich hysbysu pan fydd y cyfle nesaf i chi gasglu adnoddau dros yr wythnosau nesaf. Diolch. 

Derbyn gwybodaeth – Cofiwch am ein gwefan(www.ysgolidhooson.cymru) , y defnydd o Schoop yn 
ogystal a negeseuon ar Trydar, o ran derbyn gwybodaeth o’r ysgol. Bydd eich plentyn hefyd yn gallu 
bod mewn cyswllt gyda’r athro dosbarth drwy gyfrwng eu cyfrif HWB a Google Classrooms. Bydd 
llythyrau presennol a blaenorol i’w gweld ar wefan yr ysgol.  Mae yna hefyd ganllawiau ar gyfer 
Schoop ar gael ar y wefan. Yn ogystal a’r wybodaeth yr ydych yn ei dderbyn drwy lythyrau, mae yna 
wybodaeth am adnoddau defnyddiol a fyddai o ddefnydd i’r digyblion ac i chi fel rhieni.  

Prydau Ysgol am Ddim – Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, bydd 
angen i chi fod wedi cofrestru drwy wefan Cyngor Sir Wrecsam, am gynllun taliadau newydd yr 
Awdurdod Lleol erbyn dydd Gwener Mai 1af. 

 

http://www.ysgolidhooson.cymru/


Google Classrooms – Mae’r athrawon wedi trefnu y byddant ar gael ar Google Classrooms ar 
amseroedd penodol o’r wythnos, ac felly ar gael os oes angen i gyfathrebu yn uniongyrchol gyda’r 
plant am y gweithgareddau, ar yr amseroedd hyn. Gweler yr amseroedd isod. Cofiwch y gall eich 
plentyn barhau i ddefnyddio Google Classrooms ac i anfon gwaith neu neges i’r athro/awes ar 
unrhyw amser arall o’r wythnos , ond i beidio a disgwyl ymateb yn syth. 

Dosbarth Dyddiad 
sesiwn 1 

Amser 
sesiwn 1 

Dyddiad 
sesiwn 2 

Amser 
sesiwn 2 

Miss C. Darlington Bl.3&4 / Yr.3&4 5.5.20 9.30-10.30 7.5.20 1.00-2.00 
Mrs M.Williams Bl.5&6 / Yr.5&6 5.5.20 10.30-11.30 7.5.20 2.00-3.00 
Miss M.Davies Bl.1&2 / Yr.1&2 4.5.20 9.30-10.30 6.5.20 1.00-2.00 
Miss E. Evans Bl.5&6 / Yr.5&6 4.5.20 10.30-11.30 8.5.20 2.00-3.00 
Mrs S.Jones Bl.1&2 / Yr.1&2 4.5.20 11.30-12.30 8.5.20 12.00-1.00 
Miss A.Morris Nursery / Reception 4.5.20 1.00-2.00 8.5.20 9.30-10.30 
Miss Ch.Williams Bl.3&4 / Yr.3&4 4.5.20 2.00-3.00 8.5.20 10.30-11.30 
Miss D.Dempsey Bl.1&2 / Yr.1&2 5.5.20 1.00-2.00 6.5.20 9.30-10.30 
Mr S. Owen Bl.5&6 / Yr.5&6 5.5.20 2.00-3.00 6.5.20 10.30-11.30 
Miss L.Lewis Reception/Derbyn 4.5.20 1.00-2.00 7.5.20 9.30-10.30 
Mr D.Jones Bl.3&4 / Yr.3&4 4.5.20 2.00-3.00 7.5.20 10.30-11.30 

 

Miss Amy Morris  MorrisA21@hwbcymru.net 
Miss Laura Lewis  LewisL109@hwbcymru.net 

Mrs Sophie Jones          JonesS5352@hwbcymru.net 
Miss Charlotte Williams          WilliamsC2840@hwbcymru.net 

Miss Manon Davies  DaviesM125@hwmbcymru.net 
Miss Delyth Dempsey  DempseyD1@hwbcymru.net 
Miss Catrin Darlington             DarlingtonC7@hwbcymru.net 

Mr Dyfan Jones  JonesD106@hwbcymru.net  
Mrs Manon Williams  WilliamsM1666@hwbcymru.net  

Miss Elliw Evans  EvansE42@hwbcymru.net 
Mr Sion Owen   OwenS19@hwbcymru.net  

Unwaith eto hoffwn eich hatgoffa i gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder. Cysylltwch 
gyda’r athro/awes ddosbarth drwy gyfeiriad e.bost yr athro/awes a restrir uchod, am unrhyw 
ymholiad ynglyn a’r gwaith, neu gyda’r swyddfa mailbox@hooson-pri.wrexham.sch.uk  am unrhyw 
ymholiad cyffredinol. Diolch yn fawr, Cofion gorau atoch a chadwch yn ddiogel. 

Rhodri Jones 

Pennaeth/Headteacher 
Ysgol I D Hooson 
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