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Pennaeth / Headtreacher - Mrs Carys Hughes B.A 

Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL536UP 
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Cyfarfod Nos Fercher, Hydref 12fed am 7pm yn yr ysgol 
 
Presennol 
Natalie Coles-Williams 
Lona Wynn Jones 
Caryl Jones Parry 
Gemma Dobson 
Carol Davies 
Sian Pritchard 
Bev Atkin 
Gwenno Jones 
Nicola Hobson 
 
Ymddiheuriadau 
Haf Griffith-Thomas 
Llinos Hughes 
 
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y pennaeth, Carys Hughes.  
 
Groto 
• Adroddodd Natalie Coles-Williams fod rota wedi ei greu ar gyfer Groto 

Tyddyn Sachau ond fod llefydd gwag o hyd fel a ganlyn : 
19/11/22 – prynhawn yn wag 
27/11/22 – dim SC yn y bore 
• Penderfynwyd fod pawb am ymdrechu i geisio cael hyd i rywun i lenwi y 

slotiau gwag   
• Dywedodd Gemma Dobson fod y Cylch Meithrin yn bwriadu mynd a’r plant 

bach i ymweld a’r groto yn ystod yr wythnos. 
• Penderfynwyd codi £4 fel pris mynediad i’r grotto eleni 
• Dywedodd NCW y byddai’n mynd ati i archebu stoc ar gyfer y groto gyda’r 

balans sydd yng nghyfrif y Cyfeillion - £1506.43 ac y byddai yn trefnu 
cyfarfod i lapio yr anrhegion yn yr ysgol pan fyddent yn cyrraedd 

http://www.ysgolbroplenydd.org/


Ffair Nadolig yr Ysgol  
• Nodwyd fod ffair yr ysgol yn ystod penwythnos ffeiriau Portmeirion felly 

penderfynwyd newid y dyddiad i 25/11/22 
• Penderfynwyd y dylsai pawb yn y cyfarfod ofyn am rafflau ar gyfer y ffair 
• Dywedodd CH y byddai yn gyrru llythyr allan ar ol y gwyliau yn gofyn am 

gyfraniadau ar gyfer y ffair ac y byddai yn chwilio am lyfrau rafflau ac y 
byddai yn gofyn i Anti Ellen [cogyddes] os y byddai yn rhostio y twrci.  

• Dywedodd Nicola Hobson y byddai’n gofalu am restr stondinwyr 
• Dywedodd Sian Pritchard y byddai yn holi Canolfan Glasfryn am goeden 

Nadolig a voucher 
• Penderfynwyd cychwyn y ffair o flaen hen ysgol Hafod Lon – canu carolau o 

gwmpas coeden Nadolig 
 
Stondinau y Ffair 
Dip lwcus 
Rafflau Poteli 
Rafflau 
Tombola 
Stondin cacennau 
Addurniadau plant Dosbarth Carnguwch 
Ystafell Chwaraeon Dosbarth Yr Eifl 
Lois a Stacey – gwallt a glitter tatoos 
Gwinadd 
Selina Jones 

 
 
Cyfarfod nesaf i’w gynnal – Nos Lun, Tachwedd 14eg am 7pm yn yr ysgol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



      
 
  
 


