BWLETIN RHIENI
EBRILL 2011
RHAI DYDDIADAU PWYSIG
Dydd Mercher
04/05/2011

Seremoni Cyflwyno Ffeil Cynnydd Blwyddyn 11

Dydd Mawrth
10/05/2011

3.30pm

Noson Rhieni Blwyddyn 10.

Dydd Mawrth
10/05/2011

4.00-5.30pm

Cyfle i rieni ddod i drafod unrhyw fater gyda’r Pennaeth.

16/05/2011 – 27/06/2011

Arholiadau allanol TGAU, AS ac A2.

30/05/2011 - 03/06/2011

Gwyliau Hanner Tymor

Dydd Iau
09/06/2011

Athletau Môn.

Dydd Mercher
22/06/2011

5.30pm

Cyfarfod i rieni Blwyddyn 12 i drafod mynediad i addysg uwch.

Dydd Iau
23/06/2011

Athletau Eryri.

27/06/2011 - 01/07/2011

Cyfnod arholiadau mewnol Blwyddyn 10.

Dydd Gwener + Dydd Llun
01/07/2011 + 04/07/2011

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd
NI FYDD YSGOL I’R DISGYBLION

04/07/2011 – 15/07/2011

Cyfnod Profiad Gwaith Blwyddyn 10.

11/07/2011 – 15/07/2011

Cyfnod Profiad Gwaith Blwyddyn 12.

Dydd Llun
18/07/2011

Mabolgampau’r ysgol.

Dydd Mawrth
19/07/2011

Yr ysgol yn cau am wyliau’r haf.

Dydd Iau
18/08/2011

Cyhoeddi Canlyniadau Arholiadau Lefel A/AS

Dydd Iau
25/08/2011

Cyhoeddi Canlyniadau Arholiadau TGAU

LABELU EIDDO
Gofynnwn i rieni sicrhau bod enwau eich plant ar eu gwisg ysgol, cotiau a bagiau.
Os yw eich plentyn wedi colli eiddo, a fyddech yn holi ym Mhrif Swyddfa’r ysgol, rhag ofn bod rhywun wedi dod o hyd i’r eitem ac wedi ei
ddychwelyd.

CINIO YSGOL AM DDIM/GRANT GWISG YSGOL
Rydym yn awyddus i sicrhau bod rhieni’n gallu hawlio’r cymorth ariannol sydd ar gael iddynt, ee mae grantiau ar gael gan y Cyngor Sir i ddarparu cinio am
ddim i rai disgyblion ac i gynorthwyo rhieni i brynu gwisg ysgol.

CINIO YSGOL AM DDIM

GRANT GWISG YSGOL

Efallai bod eich plentyn yn gymwys i gael cinio ysgol am ddim os ydych
yn derbyn un o’r isod:

Mae’n bosib fod gennych hawl i gael grant gwisg ysgol i’ch
plentyn os ydych yn derbyn un o’r canlynol:

·

Cymorth Incwm

·

Cymorth Incwm

·

Lwfans Chwilio am Waith (Seiliedig ar incwm)

·

Lwfans Chwilio am Waith (Seiliedig ar Incwm)

·

Credyd Treth Plant (yn unig)

·

Lwfans Rhiant Gweddw

·

Gwarant Credyd Pensiwn

·

Credyd Treth Plant (yn unig)

Cofiwch fod angen adnewyddu eich cais yn flynyddol. Os na fyddwch yn gwneud cais cyn diwedd y tymor, bydd disgwyl i chi dalu am wisg ysgol/cinio
eich plentyn o ddechrau’r tymor. Mae ffurflenni cais ar gael ym Mhrif Swyddfa’r ysgol.

GADAEL TIR YR YSGOL

Nid ydym yn caniatáu i ddisgyblion Blynyddoedd 7-11 adael tir yr ysgol yn ystod yr egwyl foreol.
Dim ond Blynyddoedd 10/11/12/13 sy’n cael mynd allan amser cinio gyda chaniatâd rhieni a ‘pass’ ysgol.
Nid oes caniatâd i’r disgyblion adael tir yr ysgol ar ôl i’r bysiau eu gollwng wrth yr adeilad yn y bore.

YSGOL DDI-FWG

Hoffwn eich atgoffa bod tu mewn i adeilad yr ysgol a’r tir tu allan yn ardaloedd di fwg. Ni chaniateir ysmygu ar fws mini’r ysgol nac ar y bysiau ysgol
’chwaith. Mae ysmygu yn y mannau hyn bellach yn erbyn y gyfraith a byddwn yn cysylltu â rhieni os bydd disgyblion yn cael eu dal yn ysmygu.

AMDDIFFYN RHAG YR HAUL

Yn y blynyddoedd diwethaf mae achosion o ganser y croen wedi cynyddu’n gyson. Gormod o olau haul ar y croen yw prif achos y math hwn o
ganser.
Yn ystod Tymor yr Haf, mae’n debygol y bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, ee mabolgampau’r ysgol a
gweithgareddau awyr agored a drefnir gan wahanol adrannau.
Rydym eisiau i’r disgyblion fwynhau’r haul yn ddiogel, felly gofynnwn i chi sicrhau bod gan eich plentyn amddiffyniad priodol rhag yr haul
yn ystod tywydd poeth.
Mae mwy o wybodaeth am amddiffyn rhag yr haul a chanser y croen ar gael ar wefan Cancer Research UK: www.sunsmart.org.uk

SBWRIEL

AILGYLCHU

Gofynnwn i ddisgyblion ein helpu i gadw safle’r ysgol yn daclus a diogel
drwy beidio â gollwng sbwriel. Mae nifer o finiau wedi eu gosod o gwmpas
yr ysgol.

Er mwyn ceisio lleihau ar sbwriel a gwastraff, mae’r ysgol yn ceisio
ailgylchu cymaint o bapur a photeli plastig â phosib.
Ceir bocsys ailgylchu pwrpasol yn yr ystafelloedd dosbarth a’r
swyddfeydd.

ARHOLIADAU

ARHOLIADAU ALLANOL

Mae myfyrwyr Blynyddoedd 10, 11, 12 a 13 yn brysur yn paratoi ar gyfer arholiadau allanol a fydd yn dechrau ym mis Mai. Bydd gan rai
disgyblionBlwyddyn 9 arholiadau allanol yn ystod y tymor hwn hefyd.
Bydd pob myfyriwr yn cael copi o’i amserlen bersonol a chyfarwyddiadau ynglŷn â’r arholiadau. Mae’n bwysig fod y myfyrwyr yn gyfarwydd â’u
hamserlen a bod yr offer cywir (cyfrifiannell ayyb) ganddynt ar gyfer pob arholiad. Disgwylir presenoldeb llawn hyd at yr arholiadau neu fe fydd y
myfyrwyr yn colli gwersi pwysig a gwybodaeth hanfodol ynglŷn â’r arholiadau. Os bydd eich mab/merch yn absennol ar fore’r arholiad oherwydd
salwch, dylid cysylltu â’r ysgol cyn 8.30 am. Mae’n bwysig cyflwyno nodyn gan y meddyg yn egluro’r absenoldeb.
Dymunwn yn dda iddynt yn ystod y cyfnod holl bwysig hwn.

ARHOLIADAU ALLANOL BLWYDDYN 9

ARHOLIADAU ALLANOL BLWYDDYN 10

Cynhelir yr arholiadau allanol canlynol ar gyfer rhai disgyblion ym
Mlwyddyn 9:

Cynhelir arholiadau allanol TGAU ar gyfer Blwyddyn 10 yn y pynciau
isod yn ystod mis Mai a mis Mehefin. Mae’n hanfodol fod y
disgyblion yn bresennol ar y dyddiadau canlynol:

PWNC
Cymraeg Ail Iaith - Llafar
Cymraeg Ail Iaith - Llafar
Cymraeg Ail Iaith - Llafar
Cymraeg Ail Iaith – Gwrando
Cymraeg Ail Iaith –
Darllen ac Ysgrifennu

DYDDIAD
11/04/2011
12/04/2011
13/04/2011
09/06/2011
16/06/2011

PWNC
Addysg Grefyddol
Gwyddoniaeth:
Bywydeg
Cemeg
Ffiseg
Hanes

DYDDIAD
17/05/2011
07/06/2011
15/06/2011
17/06/2011
14/06/2011

BLWYDDYN 12 – ARHOLIADAU AS
Bydd myfyrwyr Blwyddyn 12 yn sefyll arholiadau allanol AS ym mis Mai/Mehefin. Caniateir iddynt aros gartref i astudio ar ôl dydd Gwener, 13 Mai
2011ond bydd disgwyl iddynt ddychwelyd i’w gwersi ar ddydd Mercher, 8 Mehefin 2011. Bwriedir cychwyn ar y cyrsiau A2 yn syth ac felly mae
presenoldeb llawn yn angenrheidiol os am ddychwelyd i’r ysgol y flwyddyn nesaf.

FFÔN SYMUDOL A CHWARAEWYR CERDDORIAETH/MP3 PERSONOL
Gofynnwn i chi ein helpu i sicrhau nad yw disgyblion yn dod â’r eitemau hyn i’r ysgol, os gwelwch yn dda.

FFÔN SYMUDOL

Fel yr ydych yn ymwybodol, ni ddylai disgyblion ddod â ffonau symudol i’r ysgol. Mae gan y byrddau arholi reolau llym a byddant yn dileu marciau’r
disgybl os byddant yn cael eu dal gyda ffôn yn eu meddiant mewn arholiadau. Rydym hefyd wedi cael enghreifftiau o ffonau yn amharu ar wersi, disgyblion
yn tynnu lluniau gyda chamera ar y ffôn heb ganiatâd y person hwnnw, disgyblion yn anfon negeseuon amharchus i’w gilydd ayyb.
Ni fydd yr ysgol yn cymryd cyfrifoldeb am ffonau symudol, chwaraewyr MP3/iPods sydd wedi eu cymryd oddi ar ddisgyblion.
Os bydd ar ddisgybl angen defnyddio ffôn yn ystod y dydd, dylai fynd i weld un o’r Dirprwy Benaethiaid.

CHWARAEWYR CERDDORIAETH PERSONOL/CAMERÂU
Ni chaniateir i ddisgyblion ddod â chwaraewyr cerddoriaeth na chamerâu i’r ysgol. Maent yn peri risg o safbwynt iechyd a diogelwch.
Os bydd disgybl yn gwrthod cadw at y rheol yna bydd rhaid i staff gadw’r peiriant a chysylltu â’r rhieni.
Diolch am eich cydweithrediad.

GWISG YSGOL DISGYBLION BLWYDDYN 12 + 13

Yn dilyn cyfnod o ymgynghori a thrafod gyda holl fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13, mae’r pwyllgor myfyrwyr wedi gwneud cais i Lywodraethwyr yr ysgol i newid
rhywfaint ar y wisg ysgol ôl 16 o Fedi 2011. Mae’r Llywodraethwyr wedi cytuno i’r cais ac o fis Medi bydd y wisg fel a ganlyn:
Disgwylir i'r myfyrwyr wisgo trwsus neu sgert blaen du, crys gwyn gyda siwmper v neck ddu gyda logo Blwyddyn 12/13 Ysgol David Hughes a thei
swyddogol Ysgol David Hughes. Rydym yn gofyn i fyfyrwyr wisgo esgidiau du (footwear). Gofynnwn i fyfyrwyr gydymffurfio a’r wisg a sicrhau eu bod yn
gosod esiampl dda i’r plant iau.
Byddwn yn cysylltu gyda rhieni Blwyddyn 11 a 12 ynglŷn a‘r manylion yn y dyfodol agos.
GWISG YSGOL DISGYBLION BLYNYDDOEDD 7 – 11
Ni fydd unrhyw newid i’r wisg ysgol yma.

