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DYDDIADAU
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Cofiwch gysylltu a’r ysgol i archebu tocynnau
ar gyfer Sioe Gerdd Hairspray. Nos Fawrth

Rhagfyr 18fed - Nos Iau Rhagfyr 20fed

Cafwyd diwrnod difyr a chystadleuol ym Maes Glas, Bangor ar ddydd Iau,
Hydref 11eg yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd  Gogledd Cymru yr Urdd Bl.7 ac 8.
Llwyddodd y sgwad o 12 wneud cyfrif da iawn ohonynt eu hunain gan ddod o
fewn trwch blewyn i rownd derfynol y plât. Y tîm oedd Hannah, Cadi, Siobhan,
Shauna, Issie, Elin, Anna, Mary, Hollie, Amelia, Kimberley ac Alex. Dyma
adroddiad genod y tîm:

“Roedd yna lawer o dimau eraill yn chwarae ac yn ein grŵp bu i ni lwyddo i
ennill un a cholli dwy gêm i dimau da iawn (enillwyr y gwpan yn eu mysg). Aeth
ein tîm trwy’r rownd gyntaf ac ymlaen i chwarae am y plât. Enillodd tîm pêl rwyd
Ysgol Dyffryn Conwy y gêm gyntaf yn y plât yn erbyn Ysgol Friars gan sicrhau
lle yn rownd cyn derfynol y plât yn erbyn Ysgol Bodedern. Roeddem yn gyfartal
ac yn pwyso’n galed hyd yr eiliadau olaf pan lwyddodd Bodedern i saethu a
chipio’r fuddugoliaeth. Bodedern enillodd y plât yn y diwedd. Chwaraeodd y tîm
pêl-rwyd yn dda iawn. Cawsom ddiwrnod i’w gofio, ac edrychwn ymlaen at y
twrnament nesaf.”

Da iawn chi - daliwch ati.



CHWARAEON Y MERCHED

Chwaraewyd gemau cwpan pêl-droed y merched yn ystod yr hanner tymor diwethaf a
gwelwyd sgiliau arbennig gan y tîm dan 14 yn erbyn Ysgol Glan y Môr gyda gem gyffroes
a’r sgôr yn gyfartal ar y diwedd. Cafwyd amser ychwanegol a llwyddodd Glan y Môr i fynd
ar y blaen gan ennill y gêm o drwch blewyn. Cafwyd gemau da gan y tîm pêl-droed dan 16
hefyd yn erbyn Dyffryn Nantlle gan golli 4-2. Bu blwyddyn 8, 9 a  10 yn chwarae gemau
cyfeillgar pêl-rwyd yn erbyn St. David’s hefyd i baratoi at dwrnamentau y tymor nesaf.

Dydd Mercher y 24ain o Hydref cafwyd gemau cystadleuol yn erbyn Ysgol y Berwyn,
Y Bala. Llwyddodd tîm pêl-rwyd Bl.8 Dyffryn Conwy i guro 6-1 a dyfarnodd Y Bala seren y
gêm i Hannah Watson. Ennill bu hanes tîm y chweched hefyd o 12-8 gyda seren y gêm yn
mynd i Erin Owen. Cafwyd gem hoci cyffroes dan 16  gyda’r  Berwyn yn curo o 1-0. Go
dda chi i gyd ac edrychwn ymlaen i deithio’n ôl i’r Bala cyn diwedd y tymor.

SEREN Y BYD
TENNIS

Gwyddom oll am lwyddiannau Emily Watson,
Blwyddyn 12 ym myd tennis ac fe gafodd haf ardderchog
unwaith eto yn cynrychioli Cymru mewn sawl twrnament.
Bellach mae hi hefyd yn gwneud enw iddi ei hun fel
hyfforddwraig ac mae’n gweithio tuag at gwblhau
Hyfforddiant Lefel 2 gyda 1ST 4 Sport and Inspire 2 coach.

Yn ystod y mis diwethaf aeth Emily i Westy’r Celtic Manor
yng Nghasnewydd i wobrau Tennis Cymru. Cafodd ei
henwebu gogyfer Gwirfoddolwr y Flwyddyn a dyfarnwyd hi
yn Wirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn.  Anrhydedd yn wir ac un
haeddiannol dros ben.  Derbyniodd ei gwobr gan
Gadeirydd Chwaraeon Cymru, sef Laura McAllister.

Mae Emily bellach yn Lysgennad Ifanc Aur Conwy a
llongyfarchwyd hi am gais arbennig iawn. Ar y 24ain o
Hydref aeth i Gaerdydd i gynhadledd Llysgenhadon Ifanc
ble y cafodd fwy o wybodaeth o bwysigrwydd ei rôl a
chyfle i gwrdd â Mel Clarke, Saethyddiaeth, ac
Alex Danson, Hoci a fu’n cynrychioli Prydain Fawr yn y
Gemau Olympaidd. Gwyddom fel ysgol y bydd Emily yn
gaffaeliad mawr i fyd chwaraeon trwy’r Sir a thu hwnt ac
edrychwn ymlaen i gael rhannu ei phrofiadau a’i
harbenigedd yn y dyfodol. Llongyfarchiadau gwresog!



Yn ystod yr hanner tymor diwethaf aeth disgyblion o flwyddyn
12 i Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam i wrando ar y beirdd enwog
Carol Ann Duffy a Gillian Clarke. Cyflwynodd y ddwy
ddarlleniadau o’u gwaith gan gynnwys gwybodaeth gefndirol.
Roedd y profiad yn un arbennig iawn.

Mynychodd ddisgyblion Bl 13 berfformiad o ‘The Canterbury
Tales’ yn Theatr Colwyn. Cytunodd pawb ei bod hi’n noson
ardderchog, gyda pherfformiad bywiog a chrafog gan y cwmni
Tacit Theatre wrth gyfleu iaith a bywyd Chaucer yn Lloegr.

Llongyfarchiadau i Gôr Cerdd Dant Ysgol Dyffryn Conwy, yn dilyn y wobr
gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd daeth y Côr yn gyntaf eto yn yr
Ŵyl. Roedd y llwyddiant yn parhau gyda Lowri Llwyd Roberts a Rhiannon
Hughes yn gyntaf yn y pedwarawd telyn (partneriaeth gydag Ysgol y
Creuddyn) a’r Côr Gwerin yn 3ydd. Llongyfarchiadau i bawb, a diolch yn fawr
i’r athrawon am eu hyfforddi a’r holl rieni am eu cefnogaeth.

Llwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant



Hoffem fel ysgol longyfarch ein Dirprwy Brif
Ddisgybl, Haydn Jenkins ar dderbyn y wobr, “UBS
award for outsdanding students” am ei gyrhaeddiad
rhagorol.  Enwebwyd ef gan yr ysgol oherwydd ei
ganlyniadau TGAU ac AS gwych ac am ei waith
gwirfoddol yng nghymuned Blaenau Ffestiniog.
Aeth Haydn i Lundain ar yr 8fed o Dachwedd i
dderbyn ei wobr anrhydeddus.

Dymunwn bob lwc i Haydn yn y dyfodol agos gyda’i
gyfweliad ym Mhrifysgol Caergrawnt.  Heb os nac
oni bai mae Haydn yn ddisgybl sydd â dyfodol
disglair iawn o’i flaen.

Rydym yn chwilio am berson/au i oruchwylio Arholiadau yn yr ysgol.  Swydd rhan
amser gydag oriau amrywiol drwy gydol y flwyddyn, ond bydd cyfnodau prysur yn

ystod y misoedd Ionawr, Mai a Mehefin. Am fwy o fanylion cysylltwch â
Mrs Delyth Algieri(01492) 642802.
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