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Annwyl Ysgol Gymraeg Llundain,
Croeso cynnes iawn i chi i flwyddyn academaidd
newydd sbon a chylchlythyr newydd sbon! Gobeithio
bydd y cylchlythyr hwn o ddefnydd i deuluoedd yr
ysgol yn ogystal ag unrhyw un arall sydd am gael blas
ar fywyd yma yn ein hysgol fach, arbennig ni.

Mae cymaint o bethau cyffrous wedi digwydd yn
ystod y pythefnos diwethaf ers i ni fod yn ôl yn yr
ysgol, a dweud y gwir, gormod imi eu rhestru yma.
Un uchafbwynt imi oedd ein amser cylch cyntaf wedi
i’r plant ddychwelyd. Hyfryd iawn oedd clywed am yr
holl bethau anturus wnaethon nhw yn ystod y
gwyliau.

Braf hefyd oedd cael cyfarfod gyda’r rhieni i gyd yr
wythnos hon ble cawsom ni gyfle i drafod popeth
sydd i ddod yn y dosbarth yn ystod y tymor hwn.

Gan edrych ymlaen at flwyddyn lwyddiannus arall,
Mr Sugg

Newyddion o’r Nyth
Blynyddoedd Cynnar

Rydym ni wedi mwynhau pythefnos llawn cyffro yn
‘Y Nyth’ neu ddosbarth y Blynyddoedd Cynnar.
Rydym ni wedi dechrau’r flwyddyn trwy ddysgu am
anifeiliad. Fe ddechreuom ni gyda’r llyfr ‘Annwyl Sw’
gan achub ar y cyfle i ddysgu am y synau mae
anifeiliaid gwahanol yn eu gwneud, y bwydydd maen
nhw’n eu bwyta a’r llefydd ble maen nhw’n byw.
Cafwyd cyfle hefyd i ni fod yn greadigol ar ôl darllen
y llyfr ‘Elfed’. Aethom ni ati i baentio lluniau o
eliffantod cyn creu model o’r cymeriad gan
ddefnyddio poteli llaeth a deunyddiau celf a chrefft.

Y Diweddaraf o’r Dosbarth
Dosbarth Robin Goch

Dechrau prysur i’r flwyddyn sydd wedi bod yn
nosbarth Robin Goch, ac ar ôl ychydig o ddyddiau i
ddod i’r arfer â’r drefn newydd, aethom ni syth ati i
ddechrau ar ein cyd-destun dysgu newydd, sef ‘Mor
Hyfryd yw’r Byd’. Syniadau’r plant sydd wedi llywio’r
cyd-destun hwn ac o ganlyniad bywyd yn yr Arctig
fydd dan sylw yn ystod yr wythnosau nesaf.

Yn ein gwersi Iaith ni rydym ni wedi bod yn
cyfarwyddo â’r llyfr ‘Sedna a’i Neges o’r Arctig’ trwy
greu byrddau stori. Yn ein gwersi Mathemateg rydym
ni wedi bod wrthi yn adolygu gwerth lle gan herio ein
hunain trwy dalgrynnu rhifau i’r 10, 100 a 1000
agosaf.

Hwyl Gyda’r Hwyr
Gofal Cofleidiol a Chlybiau

Cafwyd amser buddiol a bywiog yn dysgu geiriau
Cymraeg a chwblhau taflenni hwyl gan gynnwys
chwileiriau a chroeseiriau. Rhaid wrth gwrs oedd
gorffen gyda gemau. Sesiwn hyfryd blant!

Gwybodaeth a Dyddiadau Pwysig
Dyma’r hyn sydd i ddod cyn bo hir:

● 17. 9. 22 - Gêm rygbi Cymry Llundain
● 23. 9. 22 - Lluniau ysgol, Tempest
● 29. 9. 22 - Taith i’r Amgueddfa Hanes Naturiol
● 30. 9. 22 - Sesiwn ioga
● 7. 10. 22 - Bore Agored Ffrangeg
● Bob bore Llun a Gwener - Miri Mawr
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