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Croeso i gylchlythyr Iechyd a

Cyfarfod y Cyngor Iechyd a Lles

Lles Ysgol Dyffryn Conwy. Yma
cewch wybodaeth am y

Rydym wedi penodi aelodau Cyngor Iechyd a Lles a fydd yn hybu Iechyd a

canlynol:

Lles yn yr ysgol. Llongyfarchiadau i chi ar eich penodiad ar gyfer y rôl,
edrychwn ymlaen i weithio gyda chi.

Cyngor Iechyd a Lles
Llysgenhadon KiVa

Ein blaenoriaethau:

Bocsys Nadolig

Hyrwyddo pwysigrwydd

Diwrnod Iechyd

iechyd meddwl

Iechyd meddwl

Sicrhau llais y dysgwyr wrth
drafod Addysg Cydberthynas

Plant mewn Angen

a Rhywioldeb

Llongyfarchiadau

Sicrhau cyfleoedd i bawb

Cynhyrchion mislif

cyfranogi mewn

Banciau Bwyd Conwy

gweithgareddau corfforol

Diogelwch ar y Rhyngrwyd
Polisiau ysgol

Llysgenhadon KiVa
Dymuniadau gorau i chi, eich
Dyma rhai o Lysgenhadon KiVa Ysgol Dyffryn Conwy.
Mae'r aelodau yn amrywio o flynyddoedd 7-13 er mwyn i

teuluoedd, a'ch ffrindiau dros
gyfnod yr

bawb deimlo'n gyfforddus i drafod.
Eu rol yn yr ysgol yw i addysgu cyfoedion ar fwlio ac
arwain ymgyrchoedd gwrth-fwlio.
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Bocsys Nadolig

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi i lenwi'r
bocsys Nadolig. Mae 31 o'r bocsys ar eu ffordd i
Ddwyrain Ewrop i godi gwên ar wynebau plant.

Dyma ddysgwyr blwyddyn 7 yn llenwi eu bocsys
Teams4U.

Diwrnod Iechyd 12/11/21
Diolch i'r asiantaethau allanol a ddaeth i ysbrydoli, i ddysgu, ac i rannu eu gwybodaeth gyda'r dysgwyr.
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Iechyd Meddwl
CORNEL CYNGOR
Mae iechyd meddwl ym mhenawdau’r newyddion yn aml ac mae'n ymddangos bod
pobl mewn awdurdod bellach yn cymryd sylw. Rwy'n falch o weld bod mwy o
ymwybyddiaeth bellach ac mae llawer mwy o fecanweithiau cymorth ar gael i bawb.
Rydym wedi bod yn gweithio'n agos ers rhai blynyddoedd bellach gyda llawer o'n
partneriaid allanol i gefnogi dysgwyr a staff ynghylch iechyd meddwl. Wrth gwrs,
mae dal llawer i'w wneud o hyd, ond rydym yn sicr yn cymryd camau yn y cyfeiriad
cywir gyda phwyslais ar iechyd meddwl a lles yn y cwricwlwm newydd ac yn rhan
o'n cwricwlwm 'Iechyd' newydd yn YDC.
Yn bersonol, rwy'n ei gymryd o ddifri ac yn sicrhau fy mod yn cymryd amser i
ddadlwytho, cymryd amser segur ac yn anelu at anghofio pwysau a straen gwaith a
bywyd yn gyffredinol. Mae'r cydbwysedd bywyd a gwaith hwnnw'n hanfodol i fy
iechyd meddwl. Rwy'n mwynhau cadw'n heini, rhedeg, chwarae pêl-droed (ia,
onest!) beicio ac yn newydd y gaeaf yma, rhwyfo dan do!! Mae gen i lawer o
'leoliadau hapus', o gerdded mewn coedwigoedd lleol i ymweld â thafarndai lleol i
weld ffrindiau, ond yr un lle sy’n fy nghaniatáu imi gael fy nhrosglwyddo i fyd
gwahanol, yw ymweld â stadiwm ‘Anfield’ i wylio fy annwyl C.P.Lerwpl!!
Felly mae'n bwysig ein bod ni'n defnyddio amser yn ddoeth ar gyfer ein hiechyd
meddwl, ac wrth siarad am amser: darllenais yn rhywle yn ddiweddar, os ydych chi
o dan 47 oed, a gyda'r oedran byw ar gyfartaledd yn 79, mae gennych chi dros 1
biliwn o eiliadau ar ôl tan yr oed yna, sy'n fy ngwneud yn 'Filiwnydd' o amser. Ni
fyddaf yn gallu prynu'r Ferrari gydag ef, ond rwy'n bwriadu ei ddefnyddio'n
ddoeth...

Gan Mr Roger Beech, Ysgol Dyffryn Conwy
Eisiau rhoi cynnig ar dechneg newydd o ymlacio? Rhowch gynnig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o ddeall sut mae eich meddwl yn ymateb i bethau sy’n digwydd ac ymarfer ffyrdd o setlo’ch
meddwl. Mae’n cynnwys ymarferion i’ch helpu i ddatblygu’ch gallu i ganolbwyntio, bod yn ymwybodol ohonoch chi’ch hun a thawelu
eich hun.
Fel rhan o'r cwricwlwm Iechyd a Lles, mae ein dysgwyr yn cael blas o Ymwybyddiaeth Ofalgar yn eu gwersi, os oes ganddoch 10
munud i'w sbario, dyma sut allwch chi ymuno yn yr ymlacio:

Daily Calm

Doleni Iechyd Meddwl
Rydym yn parhau i hyrwyddo
Meddwl
Nerth dy Ben
Tir Dewi

ffordd iach o fyw yn YDC. Beth

ŵr

yw eich barn am y poteli d

hun

canlynol?

Sefydliad DPJ
Hafal
Samaritans

Gwiriwch eich

ŵr

Holiadur Poteli D
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Diwrnod Plant mewn Angen
Gwisgo fyny, siocledi poeth, dyfalu enw'r ci,
saethu drwy'r rhwyd, dyfalu ble mae'r trysor,
pwy yw'r babi?! cacennau a fferins- y dysgwyr
yn helpu i sicrhau diwrnod llawn hwyl i achos
mor dda.
Diolch i bawb am eu cyfraniadau, roedd tua

£1000 wedi'i gasglu.

Llongyfarchiadau
Rhys Thomas

Morgan Haerr

Pêl droed

Marchogaeth

Yn ddiweddar bu Rhys yn chwarae i

Pencampwraig Nofis ac

garfan Cymru o dan 16 oed.

Elfennaidd Ysgolion Prydain.

Enillodd Morgan y

"Rwyf wedi bod yn Belfast,
Iwerddon yn chwarae yn y Victory

Bencampwriaeth Nofis a'r

Shield a chwarae yn erbyn Gogledd

Bencampwriaeth Elfennaidd yn

Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon

gynharach ym mis Hydref.

ac Yr Alban. Daeth Cymru a'r Alban
i'r brîg a rhannu'r darian 'Victory
Shield'. Cefais brofiad anhygeol."
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Banciau Bwyd Conwy

Presenoldeb

Fel ysgol a chymuned rydym wedi dod at ein gilydd er

Effaith

mwyn casglu eitemau i fanc bwyd lleol. Cofiwch, mae

Presenoldeb

posib rhoi o gwmpas yr ardal, unrhyw adeg o'r

ar y dysgwr

flwyddyn.

Cynhyrchion Mislif
Yn Ysgol Dyffryn Conwy rydym yn ceisio hwyluso cyfnod
y mislif. Yma cewch wybod ble mae'r cynhyrchion mislif
ar gael yn yr ysgol, am ddim, a heb orfod gofyn.
Mae'r Cyngor Iechyd a Lles yn parhau i adeiladu ar hyn
er mwyn sicrhau ei fod mor rhwydd â phosib.

Mislif

Doleni E-Ddiogelwch

Doleni Polisiau'r Ysgol
Polisi Presenoldeb

School Beat- Ffonau Symudol

Disgyblion

Polisi Bwyd a
Amser Sgrin

Ffitrwydd

Cynnwys anghyfreithlon ac

Am y wybodaeth

annymunol

diweddaraf:

Rheoli ffonau
symudol
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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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