
GWEITHGAREDDAU

Gweithgareddau blwyddyn diwethaf yn 
nhrefn ffafriaeth a'r arian codwyd

1. Cwis (85% yn sgorio yn dda neu'n 
dda iawn) £1,000

2. Parti 'Parc Play' £400
3. Disgo'r babanod £350
4. Ffair Nadolig £2,000
5. Ffair Haf 2017 £2,000
6. Helfa wyau Pasg £250
7. Barbeciw yn y Kymin £600

N EW SLETTER
SKYLIN E H IGH

ATEBION

160 ym at eb

Mae 280 teulu a 410 o blant yn 

Ysgol Pen-y-Garth

Waw! Diolch yn fawr !

BARN AR Y CRHA

RHODDION

Cytunodd pawb fod y CRhA yn ddull hanfodol o godi arian  ar gyfer adnoddau 

ychwanegol i'n plant

Dywedodd 93%  fod gofynion amser y CRhA arnynt yn rhesymol

Dywedodd 88%  fod gofynion ariannol y CRhA arnynt yn rhesymol

I wella

Mae angen i ni fod yn gliriach am beth yr ydym yn codi arian ar ei gyfer a dangos y 

buddion

Mae angen i ni wneud cynllun o  ddigwyddiadau a gweithgareddau a'i rannu 

Mae angen i ni drefnu  cyfarfodydd o flaen llaw a'u cyhoeddi'n well 

Mae angen gwella ein diwylliant fel ein bod ni'n hollgynhwysol ac yn gwneud 

digwyddiadau yn iachach i ni ac i'n hamgylchedd.  Mae angen i ni ddeall nad yw 

pawb yn gallu rhoi o'u hamser bob tro a meddwl am y gost i deuluoedd . Dylem ar 

adegau ganolbwyntio yn llai ar arian ac yn fwy ar y gymuned

Arolwg 2018 Negeseuon allweddol a cham au gweit hredu
Catrin Awoyemi, Tracy Dickinson, Jo Davies 07/18

Byddai 80% o bobl yn 

gwer t hfawrog'r  opsiwn i roi 

rhodd ar iannol

Fe fyddai hyn yn helpu ni i gynnal 

llai o ddigwyddiadau o ansawdd 

uchel a chanolbwyntio yn fwy ar y 

gymuned. Fe fyddai hefyd yn 

galluogi rhieni sydd ddim yn gallu 

dod i ddigwyddiau i gyfrannu

GWEITHGAREDDAU

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn 
ymwybodol o'n gweithgareddau codi 
arian eraill, mae angen eu 
hysbysebu

Rhain yw 'Easy Fundraising', Gwisg 
ysgol Tesco, 'Rags to Riches', Clwb 
100

Lle roedd pobl yn ymwybodol, fe'u 
gwerthfawrogwyd

Cardiau Nadolig oedd ar y brig 
gydag 84% o bobl yn ymwybodol a 
85% yn eu sgorio yn dda neu'n dda 
iawn

CYNIGION I HELPU

Mae 11 o bobl wedi cynnig arwain digwyddiad

Cafwyd gwirfoddolwyr ar gyfer pob un o'n gweithgareddau codi arian

Mae gennym 56 o enwau pobl sy'n hapus i helpu gyda digwyddiad y 

flwyddyn nesaf.  Fe fyddwn m ewn cysyllt iad!

Y chwech digwyddiad fyddai 
pobl yn fwyaf tebygol o'u 
mynychu y flwyddyn nesaf

1. Ffair Nadolig
2. Ffair Haf
3. Cwis
4. Noson sinema
5. Barbeciw yn y Kymin
6. Noson blasu gwin neu 

gin


