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Cyfarfod Nos Fercher, Medi 21ain am 7pm yn yr ysgol 
 
Presennol 
Natalie Coles-Williams 
Lona Wynn Jones 
Caryl Jones Parry 
Llinos Hughes 
Gemma Dobson 
Carol Davies 
Nikki Williams 
Sian Pritchard 
Lois Morgan Pritchard 
Bev Atkin 
Gwenno Jones 
 
Ymddiheuriadau 
Catrin Shilvock 
Ffion Ferris 
Elliw Hughes 
Chris Newsham 
Haf Griffith-Thomas 
 
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y pennaeth, Carys Hughes. Nododd mai dyma y 
cyfarfod cyntaf ers 2019 oherwydd effeithiau Covid19. Diolchodd i bawb oedd 
yn bresennol am eu cefnogaeth a cyhoeddwyd enwau’r sawl oedd yn ymddiheuro. 
 
Groto 
Adroddodd CH fod Canolfan Arddio Tyddyn Sachau wedi bod mewn cysylltiad i 
ddweud eu bod yn ail agor y Groto Sion Corn eleni ac eu bod yn ol eu harfer yn 
cynnig cyfle cyntaf i’r ysgol drefnu y Groto er elw. Nododd CH fod hwn yn gyfle 
rhy dda i’w golli ac fod y Groto wedi dod a symiau anrhydeddus iawn i’r ysgol ar 
hyd y blynyddoedd. Ar y llaw arall nododd fod tipyn o waith ynghlwm a’r trefnu 



yn ogystal ac ymrwymiad mewn cyfnod prysur i bawb. Cytunodd pawb a oedd yn 
bresennol yn dylid derbyn cynnig Tyddyn Sachau gan ei fod yn gyfle rhy dda 
i’w golli.  
 
Trysorydd 
Cyhoeddodd CH fod Emma Parry, y trysorydd wedi cysylltu i adrodd ei bod am 
roi’r gorau i’w swydd ac fod angen tynnu Marina Owen [cyn riant ac aelod o’r 
Cyfeillion] oddi ar y cyfrf hefyd. Gwnaethpwyd cais o’r llawr am falans y cyfrif 
yn gyfredol ac i EP ddychwelyd dogfennaeth y cyfrif. Ni lwyddwyd i ethol 
trysorydd newydd ar y noson. 
 
Gweithgareddau Codi Arian 
 Penderfynwyd derbyn cynnig Tyddyn Sachau o redeg y Groto a fyddai’n agor              

ar Dachwedd 19eg 
 Penderfynwyd cynnal Ffair Nadolig yr ysgol – Rhagfyr 2ail 
 Penderfynwyd ystyried cefnogi Sion Corn Rotary Pwllheli. Cytunodd Gemma 

Dobson i fod yn gyswllt newydd rhwng yr ysgol a’r Rotary   
 
Penderfyniadau 
 CH i ofyn i Eirion Jones, y gofalwr chwilio am anrhegion a oedd dros ben ers 

Nadolig 2019 
 CH i ofyn i Emma Parry drosglwyddo dogfennaeth y cyfrif Cyfeillion ynghyd 

a’r balans diweddaraf i’r ysgol 
 Gofyn i ddosbarthiadau yr ysgol greu addurniadau ar gyfer y ffair / ystafell 

chwaraeon 
 Codi £15 y pen i stondinwyr allanol yn y ffair 
 Gwahodd Selina Jones, Pwyth Pistyll, Cardiau Menna ? 
 Holi rhai o rieni yr ysgol os fyddai diddordeb ganddynt i gynnal stondin 

harddwch / gwallt – Lois / Stacey 
 Gofyn i Chris Newsham a fyddai’n gallu trefnu twrci  
 Chwilio am Sion Cyrn !! Angen 4 pob penwythnos 
 
Cyfarfod nesaf i’w gynnal – Nos Fercher, Hydref 12fed am 7pm yn yr ysgol  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
    
      
 
  
 


