
Cyngor 

Ysgol 

2017-18 



Dyma ni  

Cyngor Ysgol  

2017 -2018 



Cadeirydd 
Is-gadeirydd 



Trysorydd 



Ysgrifenyddes  



Logo’r Cyngor Ysgol 

Llongyfarchiadau am ddod i’r brig yng 

nghystadleuaeth dylunio logo newydd i’r 

Cyngor Ysgol 



Macmillan 
Bore coffi llwyddiannus iawn.  Casglwyd £201.78 

tuag at Macmillan.  Gwych! Diolch am eich 

cefnogaeth. 



Ambiwlans Awyr Cymru 

Aeth casgliad ein bore o 

ddiolch eleni tuag at 

elusen Ambiwlans Awyr 

Cymru.  

£85  



Bocsys Nadolig 

34 o focsys Nadolig yn 

barod i ddod a chyffro i 

blant bach Dwyrain Ewrop. 

Diolch i’r plant a ddaeth a 

bocs i’r ysgol. 



Plant mewn 

Angen 
Diwrnod gwych yn codi arian at apêl 

Plant Mewn Angen.  Llwyddwyd i godi 

£151.90 drwy werthu cacennau amser 

chwarae a gwisgo gwisg nos neu 

ddillad smotiog i’r ysgol. Diolch am 

gefnogi. 



Sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen 

Bu’r Cyngor Ysgol 

yn brysur yn 

casglu arian ar y 

drws ac yn 

gwerthu 

tocynnau raffl yn 

ystod sioe Nadolig 

y Cyfnod Sylfaen. 

Llwyddwyd i godi  

£456.  Elw i’r ysgol. 



Diwrnod Siwmperi Nadolig 

Rydym wedi codi arian tuag at Achub y Plant drwy wisgo 

siwmperi Nadolig i’r ysgol.  

£54 



Ymarfer Cylchol Noddedig 
CA2 

Penderfynom godi 

arian i gael adnoddau 

chwaraeon a chit 

newydd drwy hel 

noddwyr i wneud 

ymarfer cylchol. 

£820   
 



Ymarfer Cylchol Noddedig 
Cyfnod Sylfaen 



Diwrnod Hoffi’r Parêd / Santes 

Dwynwen 
Gwisgo coch gwyn a gwyrdd i’r ysgol i godi arian at barêd 

Dewi Sant.  Casglwyd £60. 



Y Cit Newydd 
Hwre! Mae'r cit wedi cyrraedd ar ôl hir ymaros a phawb wedi gwirioni yn lân. Mae'r 
lluniau yn dweud y cyfan! Diolch o galon i'r disgyblion a lwyddodd i godi £820!! Dipyn o 

gamp! Diolch anferth hefyd i Iolo Evans, Garej Glanafon Abersoch a Danial Parri Jones y 

Trydanwr am eu cyfraniad hael. Mae edrych ymlaen mawr i gael eu gwisgo ac edrych yn 

smart yn y twrnament nesaf. 



Adnoddau Chwaraeon 
Rydym wedi prynu adnoddau chwaraeon newydd gyda’r 

arian a gasglodd y plant wrth wneud ymarfer cylchol 

noddedig.  



Dydd Gŵyl Dewi 
Diwrnod gwych yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. 
Llwyddwyd i godi £35.60 tuag at yr elusen  Marie 

Curie. Da iawn pawb! 



Diwrnod y Llyfr 
Diwrnod llawn hwyl yn gwisgo fel cymeriad o lyfr. Llwyddwyd i godi £45 i 

brynu llyfrau newydd i’r ysgol drwy werthu hen lyfrau ar ein stondin.  Diolch i 

bawb am gefnogi. 



Diwrnod cacennau bach 🍰 Casglwyd £67.20 tuag at 

elusen Alzheimer's Society! Diolch am eich 
cefnogaeth!  
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