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Gyda'n gilydd cyrhaeddwn ein potensial
Cylchlythyr Ysgol Dyffryn Conwy
Hybu Iechyd a Lles ymhlith disgyblion, staff a'r gymuned ehangach.

Rygbi 7 bob ochr yr Urdd WRU

Cyn seibiant y Pasg cafodd bechgyn blwyddyn 10 a
merched blwyddyn 9 a 10 y cyfle i gystadlu yn
nhwrnament rygbi 7 bob ochr yng Nghaerdydd.

Croeso i gylchlythyr Iechyd a
Lles Ysgol Dyffryn Conwy. Yma
cewch wybodaeth am y
canlynol:
Rygbi 7 bob ochr
Cyngor Iechyd a Lles
Marathon!
Cornel Cyngor
Cwricwlwm Addysg
Cydberthynas a Rhywioldeb
Gwisg Addysg Gorfforol
Doleni Unigrwydd am
Iechyd Meddwl
Beth sydd 'mlaen dros yr
Haf?
Llwyddiannau
Diogelwch
Doleni defnyddiol

Diolch yn fawr iawn i'r busnesau
lleol am eu cyfraniadau:
Spar Llanrwst
Jones a'i fab
NFU DyffrynConwy
Bwydydd Iwan Thomas
Contractio Eryl Ty Gwyn
Danline International
Meithrinfa Traed Bach
Garej Ty Gwyn
Siop Flodau Llanrwst
ac i Alpine am fynd a ni.
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Cyngor Iechyd a Lles

Mae'r cyngor Iechyd a Lles erbyn hyn wedi cynnal gwasanaethau ar gyfer blynyddoedd 7-11 er
mwyn eu diweddaru o'u amcanion sef, rhoi cynhyrchion mislif mewn toiledau fel eu bod ar gael
iddynt heb orfod gofyn na theithio yn bell.
Er mwyn cyrraedd y pwynt yma maent wedi gorfod gweithio yn galed, cyhoeddi'r syniad i'r
llywodraethwyr, creu pwynt pwer ac ei gyflwyno yn y gwasanaethau.

Eisiau mwy o gymorth fel rhiant?
Mae gwefan Hey Girls llawn gwybodaeth.

Mae'r ysgol ynghyd a'r cyngor iechyd a lles yn gweithio'n galed i
beidio a gadael i mislif fod yn rwyst i lwyddiant.

Chwiliwch am y label yma ar
y toiledau
Mae eu gwaith caled wedi ennill y gystadleuaeth
Always #RethinkYourReaction. Daeth Vee Kativhu,
(Education advocate and an empowerment you
tuber) draw i gyflwyno'r gwobrau i Daniel, Elen, Erin,
Llio, Madi a Marged. Da iawn chi.
#NidYw'nEinRhwystro

Marathon Wcrain
Bu blwyddyn 7 yn casglu arian ar gyfer apel Wcrain a British
Red Cross cyn seibiant y Sulgwyn. Eu her oedd ceisio
rhedeg marathon yn ystod eu gwers Addysg Gorfforol fel
dosbarth... tipyn o sialens! Llongyfarchiadau ar lwyddo i
gwblhau'r her, ymdrech wych, da iawn chi a diolch i bawb
am eu cymorth gyda'r noddi. Codwyd £1322.33 .
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Iechyd Meddwl
CORNEL CYNGOR
“Y peth mwyaf dwi’n gwneud ydi chwarae pêl droed ar y
penwythnos er mwyn dianc oddi wrth fywyd pob dydd. Rwy’n
mwynhau mynd am dro hefo fy ngwraig a'r ci bach, Nellie. Dwi
hefyd yn mwynhau canu yn y car, rwy'n hoff iawn o bob math o
gerddoriaeth! Os ydw i'n teimlo o dan straen/pwysau, byddaf yn
cymryd amser allan i fi fy hun i ymlacio, mae gwneud
ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) yn fuddiol
iawn yn yr achos yma. Mae amser hefo'r teulu hefyd yn bwysig i
mi.

Gan Mr Ricky Jones, Ysgol Dyffryn Conwy

Cwricwlm Addysg
Cydberthynas a Rhywioldeb

Unigrwydd

Gwisg
Addysg Gorfforol

Doleni Iechyd Meddwl

Unigrwydd GiG
Sefydliad Iechyd Meddwl
Osian DPJ Foundation

Sefydliad DPJ
Hafal
Samaritans
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Meddwl
Nerth dy Ben
Tir Dewi
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Beth sydd 'mlaen dros yr Haf?

Mae DPJ hefyd yn cynnig hyfforddiant
Ymwyddiaeth mewn Iechyd Meddwl.
Am fwy o wybodaeth cliciwch YMA

Eisiau gwybod sut allwch chi
gefnogi lles pobl ifanc cyn
ac ar ôl diwrnod eu
canlyniadau a'u arholiadau?
Cliciwch YMA

Gyda'ngilydd
gilydd cyrhaeddwn ein
Gyda'n
einpotensial
potensial
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Llwyddianau
Twrnament 7 bob ochr St Davids

Braf oedd gweld genod blwyddyn 7 ac 8 yn chwarae rygbi.
Cafwyd diwrnod llawn gemau gyda'r ddau dîm o YDC yn chwarae yn erbyn ei gilydd
yn y rownd gynderfynol.
Y tîm melyn aeth a hi wedi gêm a hanner. Gyda'r sgôr yn gyfartal ar ddiwedd y
gêm, roedd rhaid parhau i chwarae gyda'r sgôr nesaf yn curo. Gyda phawb yn y tîm
yn ymdrechu'n galed i geisio mynd dros y llinell, cais unigol gwych gan Cari Roberts
wnaeth sicrhau fod y gwpan yn teithio i YDC.

Athletau
Cystadlwyd nifer o ddysgwyr T.G.A.U yn Barc
Eirias ac yna yn cynrychioli'r sir yn Nhreborth yn
ddiweddarach:
Mirain, Naid Hir
Josh, Pwysau
Ella Grundy 800m
Hefyd llongyfarchiadau i Cari Roberts ac Ella
Grundy a oedd fuddugol ym
mhencampwriaeth Athletau Gogledd Cymru.

Rygbi 7 bob ochr
Llongyfarchiadau mawr i Nel
Metcalfe (cyn-ddisgybl)
sydd wedi cael ei dewis yng
ngharfan 7 bob ochr Cymru,
pob lwc i'r tîm.

Gyda'n gilydd cyrhaeddwn ein potensial
Gyda'n gilydd cyrhaeddwn ein potensial

IECHYD A LLES

IECHYD A LLES

Diogelwch dŵr dros yr Haf
#MentronGall #ParchwchyDŵr
MAE CYFOETH NATURIOL CYMRU a grŵp Diogelwch Dŵr Cymru yn gofyn i bobl #MentronGall a
chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth
iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.
Dilynwch y camau hyn i’ch helpu i gadw’n ddiogel mewn dŵr ac o’i amgylch:
Os yw’n bosibl, dewiswch draeth ag achubwyr bywydau arno a nofiwch rhwng y baneri coch a melyn – ond ni
all yr achubwyr bywydau fod ar bob traeth yr haf hwn felly mentrwch yn gall i’ch cadw chi a’ch teulu’n
ddiogel.
Gwiriwch amseroedd y llanw cyn nofio yn y môr a dyfroedd aberol fel nad ydych chi’n cael eich ynysu gan y
llanw.
Cadwch o fewn eich terfynau chi – os yw’r dŵr yn edrych yn arw, peidiwch â mynd i mewn iddo.
Peidiwch â defnyddio offer wedi’u llenwi ag aer – gallant eich tynnu allan i’r môr, â chithau neu’ch plentyn
arnyn nhw.
Os yw’n bosibl, gwisgwch gap gwelededd uchel ac ewch â dyfais arnofio gyda chi wrth nofio.
Os ydych chi’n mynd i drafferthion yn y dŵr, peidiwch â chynhyrfu, arhoswch yn ddigynnwrf; ceisiwch dynnu
sylw rhywun trwy godi’ch llaw a gweiddi am help.
Ewch i mewn i’r dŵr yn araf. Os byddwch chi’n cwympo i mewn ar ddamwain, ceisiwch ymladd yn erbyn eich
greddf i nofio nes bod sioc y dŵr oer yn mynd heibio; ymlaciwch ac arnofiwch ar eich cefn nes y gallwch reoli
eich anadlu.
MWY O WYBODAETH, CLICIWCH YMA

Doleni ysmygu a vapes

Am y wybodaeth
diweddaraf:

Youth Now
Know the risks
Taith di-fwg

Gwefan Ysgol Dyffryn
Conwy
Twitter Ysgol Dyffryn
Conwy

Cartref di-fwg
Cysylltu â ni:
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy, LL26 OSD
Telephone: 01492 642800 - Fax: 01492 642801 - E-mail: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
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