
 

 
 
 
Mawrth 2020 
 
Annwyl Gyfaill, 
 

EISTEDDFOD YR URDD - CYLCH LLANOFER 2020  
Ysgrifennaf atoch gyda manylion Eisteddfod Gylch Llanofer ar gyfer Ysgolion Cynradd Casnewydd, Mynwy, 
Torfaen a Blaenau Gwent a gynhelir yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, Trefeddyn, Pontypwl (SAT NAV - NP4 8JD) ar 
Ddydd Sadwrn 7fed Mawrth 2020 rhwng  8.00yb a thua 2.00yh.  
 
RHAGLEN 
Yn amgaeedig gweler gopi drafft o Raglen yr Eisteddfod. Fel y gwelwch rydym yn cynnal Rhagbrofion ar gyfer 
rhai cystadlaethau. Gofynnir ichi wneud yn siŵr fod pawb sydd yn cymryd rhan mewn Rhagbrawf yno yn brydlon 
erbyn 8yb, er mwyn i ni allu cadw at yr amserlen. Yn dilyn y rhagbrofion, bydd 3 cystadleuydd yn mynd ymlaen 
i gystadlu ar y llwyfan.  Gweler ar y dde y nifer sy’n cystadlu ymhob cystadleuaeth, sy’n rhoi rhyw fath o syniad i 
chi o ran amseroedd. Cofiwch taw drafft yw’r amserlen yma a gall pethau newid cyn dydd Sadwrn. Mi fydd y rhai 
sy’n dod y 1af ac 2il ymhob cystadleuaeth yn mynd ymlaen i gynrychioli'r Cylch yn yr Eisteddfod Rhanbarth yn 
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar Ddydd Sadwrn 28ain Mawrth 2020.  
 
EISTEDDFOD RHANBARTH DAWNS, CERDD DANT AC OFFERYNNOL  
Cynhelir yr holl gystadlaethau Dawns, Cerdd Dant ac Offerynnol, Cynradd ac Uwchradd ar nos Iau 19 Mawrth 
2020 am 4.00pm yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Bydd y rhai sy’n dod yn 1af ymhob cystadleuaeth yn mynd ymlaen 
i gynrychioli Rhanbarth Gwent yn yr Eisteddfod Genedlaethol. 
        
PWYSIG:-         

• Mae’r cystadlaethau sydd ddim ar y Rhaglen amgaeedig yn mynd yn syth ymlaen i’r Eisteddfodau 
Rhanbarth ar 19 a 28 Mawrth.        

• Mae’n werth rhoi dyddiad Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych i BAWB nawr, sef 25 -30 Mai 2020, 
DEWCH YN LLU.             

• Nodwch os gwelwch yn dda, taw cyfrifoldeb pob ysgol yw edrych ar ôl y plant o'u hysgol yn ystod y 
dydd. Mae'n holl bwysig nad yw'r plant yn rhedeg o gwmpas tu fewn na thu allan i'r adeilad a’i bod 
yn aros o fewn y Neuadd a'r cyntedd.      

• Mi fydd cyfeilydd swyddogol ar gyfer cystadleuaeth 1,2,3 a 4. Caniateir i unigolion ymarfer 1-2 linell yn 
y 4 cystadlaethau yma. NI CHANIATEIR ymarfer ar gyfer unrhyw un o’r cystadlaethau lleisiol eraill.
                   

LLUNIAETH - Mi fydd Cymdeithas Rhieni Ysgol Gyfun Gwynllyw yn darparu dewis eang o fwyd a diod yn y 
cyntedd. Gofynnir ichi annog y rhieni i ddefnyddio'r ddarpariaeth. Ni chaniateir bwyd a diod yn y Prif Neuadd 
 
PARCIO - Mae yna ddigon o lefydd parcio o gwmpas yr Ysgol. Gofynnir ichi annog y rhieni i ddilyn yr arwyddion.  
            
Diolch am bob cydweithrediad ag edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr Eisteddfod. 
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