
Gwybodaeth pwysig... 



Fel y gwyddoch, cafodd yr ysgol 

lwyddiant mawr wrth ennill y wobr efydd 

cyn yr haf ac rydym am adeiladu ar ein 

llwyddiannau drwy ennill y wobr arian... 

Mae’r Siarter Iaith yn gyfle gwych i ddatblygu ar 

ddefnydd Cymraeg aelodau o gymuned yr ysgol, 

gan gynnwys y plant, staff, rhieni, llywodraethwyr 

a’r gymuned ehangach.  

Cefnogwch yr    

ysgol wrth i ni gynnig   

gweithgareddau yn 

y Gymraeg i’r rhieni 

neu’r plant 

Anogwch eich 

plant i siarad 

Cymraeg yn y 

gymuned 

Trydarwch fideos 

neu luniau ohonoch 

chi neu’ch plant yn 

defnyddio’r  

Gymraeg yn y 

gymuned 

I ddarllen mwy am y Siarter Iaith, cliciwch y ddolen 

gyswllt isod er mwyn mynd i’r dudalen wybodaeth 

ar ein gwefan newydd… 

https://www.ysgolpenygarth.cymru/siarter-iaith/ 

Eleni mae pwyslais ar ddatblygu’r Gymraeg yn y 

gymuned, ac rydym angen eich help chi i wneud 

hyn… 

3 pheth allwch wneud i helpu… 



Mae llu o ddigwyddiadau ar y gweill gyda ni yn 

y misoedd nesaf er mwyn lawnsio’r wobr arian… 

 

Rydym am godi tâl am rai ohonynt er mwyn 

codi arian am y Siarter Iaith. Bydd pob ceiniog 

o’r arian a godir yn mynd tuag at adnoddau i’r 

plant, cyfleoedd i’r plant weithio gydag 

asiantaethau allanol i hyrwyddo’r Gymraeg a 

mwy o ddigwyddiadau cyffrous i ddod.  

 

 

 

 

 

Dyma beth sydd wedi ei drefnu  

hyd yn hyn... 



25.10.2018 
Cost y gystadleuaeth 

     £1 

Gwobr 

50% yr arian a 

gasglwyd 





Nos Iau, Tachwedd 15fed 

3:30 y.p - 5:00 y.p 

i flynyddoedd 3 a 4 
Tocynnau £2 fesul plentyn 

Ffa corn 

am ddim! 



Nos Iau, Rhagfyr 6ed 

    3:30 y.p - 5:00 y.p 

     Neuadd yr Ysgol 

Gwobrau 

di-ri! 



Noson rieni 

23
ain

 a 24
ain

 o Hydref 

3:30 y.p - 5:30 y.h 

Neuadd yr ysgol 
 

Casglu arian tuag at 

Siarter Iaith PYG 
#siarteriaithPYG 



Diolch am 

gefnogi’r ysgol yn 

y fenter hon... 
@MeithrinYPYG 

@DerbynPenyGarth 

@Bl1_PenyGarth 

@Bl2_PenyGarth 

@Bl3_PenyGarth 

@Bl4_PenyGarth 

@Bl5_PenyGarth 

@Bl6_PenyGarth 

 

@YsgolPenyGarth 

Cofiwch ddefnyddio’r hashtag isod 

wrth i chi drydaru ni… 

 

#siarteriaithPYG 


