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AGENDA 

1. Ymddiheuriadau Lliwen Jones, Susan Owen, Tamsin Slinn (Trysorydd), Belinda, Sioned. 

2. Adolygu cofnodion blaenorol - Cytunodd pawb a oedd yn bresennol yn y cyfarfod fod 

cofnodion y cyfarfod dyddiedig 13/11/19 yn gywir. Dywedodd Bethan Percy na chwynodd 

unrhyw un y codwyd ffi mynediad o £ 2 arno yn y ffair Nadolig, a oedd y gyntaf i'r digwyddiad, a 

hon oedd y ffair fwyaf proffidiol hyd yma. 

3. Cyfrifon - wedi cael eu harchwilio, darllenodd Claire y ffigurau i bawb a oedd yn bresennol, 

cytunwyd bod y CRhA wedi dechrau'n dda gyda'r codi arian ond roedd angen gwneud llawer 

mwy i gyrraedd y targed o £10000. Cynigiodd Claire y dylem ddychwelyd i'r adroddiad ar 

ddiwedd y cyfarfod ar ôl trafod codi arian ar gyfer y tymor sydd i ddod. (gweler copi o 

adroddiad trysoryddion ar wefan PTA) 

4. Ethol swyddogion - safodd Claire i lawr fel Cadeirydd, etholwyd cadeirydd newydd fel a 

ganlyn - 

Cadeirydd - Dave Percy   Cynigiwyd gan Clair Lynch / Eiliwyd gan Richard Edwards 

Is-gadeirydd - Sarah Gratton  Cynigiwyd gan Clair Lynch / Eiliwyd gan Richard Edwards 

Trysorydd - Tamsin Slinn   Cynigiwyd gan Clair Lynch / Eiliwyd gan Richard Edwards 

Is-drysorydd - 

Ysgrifennydd - Lowri Harrington  Cynigiwyd gan Clair Lynch / Eiliwyd gan Richard Edwards 

Is-ysgrifennydd - 

Rydym yn dal i chwilio am wirfoddolwr i rannu rôl ysgrifennydd. Mae angen is-drysorydd i 

ymgymryd â'r rôl o gynorthwyo gyda'r cyfrifon ac o bosibl gymryd drosodd fel trysorydd pan fydd 

Tamsin yn camu i lawr ddiwedd y flwyddyn nesaf. 

5. Hysbysebu CRhA - oherwydd presenoldeb isel yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a 

chyfarfodydd blaenorol, trafodwyd bod angen hysbysebu'r CRhA yn fwy, mwy o dafod yn yr 

ysgol yn ystod amseroedd gollwng a chasglu, gan dargedu rhieni plant iau. Awgrymodd Sarah 

Gratton y dylid cynnal cyfarfodydd yn ystod neu'n syth ar ôl digwyddiadau lle byddai rhieni 

yno'n mynychu neu'n codi eu plentyn / plant. Awgrymodd Dave Percy hysbysebu mewn ffenestr 

ysgol neu wal allanol. Awgrymodd Bethan Percy y dylid cynnal araith yn y digwyddiad nesaf, i 

hysbysu rhieni o'r CRhA ac am yr angen i fwy o aelodau fynychu cyfarfodydd. Cyflwynwyd y 
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syniad i anfon ‘poll’ i rieni trwy Facebook gan Dave Percy, er mwyn cael barn rhieni ar ba fath o 

ddigwyddiadau codi arian y mae'n well ganddyn nhw gymryd rhan ynddynt, gallai hefyd fod yn 

ffordd o gael mwy o rieni i gymryd rhan. GWEITHREDU - Dave Percy i wneud araith yng 

ngwasanaeth dydd Gwyl Dewi. 

 

6. Cynllunio ar gyfer y tymor i ddod - Dyddiad ar gyfer gwasanaeth dydd gwyl Dewi 28ain 

Chwefror, yn yr ysgol, mae angen cadarnhau gyda Lliwen Jones. 

Awgrymodd Emily Roberts daith gerdded noddedig, Moelyci i Fangor. 

Awgrymodd Sarah Gratton helfa drysor y cytunwyd arni, Sarah i drefnu gyda chymorth yr ysgol, 

roedd angen mwy o wirfoddolwyr. Dyddiad arfaethedig Dydd Sadwrn 2 Mai, o bosib cael y 

gymuned i gymryd rhan. Manylion pellach i'w trafod yn y cyfarfod nesaf. 

Awgrymodd Emily Roberts noson Bingo, dyddiad y cytunwyd arno ddydd Iau 19eg Mawrth yn yr 

ysgol, ffi mynediad i gynnwys diod a bwyd o bosibl cŵn poeth, mae bingo yn tynnu tâl 

ychwanegol. Mae raffl hefyd i'w werthu mewn digwyddiad Bingo. GWEITHREDU Richard Edwards 

a Dave Percy i wneud ‘galw rhifau’. Emily i hysbysebu. Sarah Gratton i ddod o hyd i beiriant 

Bingo. Manylion pellach i'w trafod yn y cyfarfod nesaf. 

 

 

Cyfarfod nesaf - 

Dyddiad y cytunwyd arno: Dydd Mercher 26ain Chwefror 2020 17:30 

Agenda - trafod digwyddiadau sydd ar ddod 

Ethol is-drysorydd ac is-ysgrifennydd 

Posibilrwydd hysbysebu'r dudalen cyllido torfol eto 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 18:30 

Cofnodion wedi'u paratoi gan: Lowri Harrington (Ysgrifennydd PTA) 

 

 

 

 


