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Agor Drysau Gwent Is Coed

Diolch yn fawr i bawb wnaeth achub ar y cyfle i ddod i barti Gwent Is Coed ar y 18fed o 
Orffennaf 2018. Roedd yn hyfryd croesawi gymaint o bobl sydd wedi brwydro ac aros
cyhyd am ddatblygiad uwchradd Cyfrwng Cymreig, i’r adeilad newydd yn ardal
Dyffryn. Roedd yn braf hefyd cael gymaint o hysbys trwy’r cyfryngau. Fel yr ydych yn 
ymwybodol ar gyfer achlysuron swyddogol mae terfyn ar y niferoedd gallwn wahodd
ac felly roedd agor ein drysau ar gyfer digwyddiad o’r fath yn hyfryd. Deallaf yr oedd y 
mefus a hufen yn flasus iawn. Byddwn yn agor yn swyddogol ar y safle newydd ym mis
Ragfyr ac mae Kirsty Williams yn dod i gyflawnu’r dasg. 
.



Mae symud i’r adeilad yma wedi gwneud tipyn o wahaniaeth inni fel ysgol, mwy o le a mwy
o gyfle i ehangu ar y cwricwlwm. Mae’n braf iawn cael caeau a chyrtiau chwaraeon, er yr
oedd y dysgwyr yn llwyddo’n dda iawn o dan yr hen drefn o fenthyg adnoddau Ysgol 
Uwchradd Casnewydd. Mae’n siŵr eich bod wedi darllen am eu llwyddiannau yn rhifynnau
blaenorol. Mae blwyddyn 9 ar hyn o bryd yn astudio cyrsiau carlam yn sawl maes o’r pwnc
Technoleg er mwyn iddynt brofi'r gwahanol opsiynau bydd ar gael iddynt yng Nghyfnod
Allweddol 4. Ie Blwyddyn 10 yn barod ar y gorwel. Bydd rhai yn synnu i glywed neu weld 
ein bod wedi dod a’n adeilad symudol (demountable) gyda ni, mae yna reswm da iawn am 
hynny, y gobaith yw ein bod yn profi mwy o waith adeiladu ar y safle wrth iddynt
ddymchwel yr hen adeilad wnaethom etifeddu o John Frost a chodi adeilad newydd yn ei
le. Tan hynny yn yr adeilad yma rydym yn newid ar gyfer Addysg Gorfforol a dyna le mae’r
ystafell Arlwyo hefyd.

Mae gennym enwau hyfryd ar yr adeiladau hefyd. Allt yr Ynn yw’r adeilad

newydd, Brynbuga'r hen adeilad a Maes Glas yr adeilad dros dro. Mae’r dysgwyr

yn defnyddio'r rhain yn naturiol ac mae cenhedlaeth o blant Casnewydd a

Mynwy yn ynganu’r enwau’r lleol yn gywir.

Rydym am sicrhau Cymreictod, Blaengaredd a Brwdfrydedd ein Dysgwyr. Trwy

fod yma yng Nghasnewydd gallwn sicrhau bob math o bartneriaeth ar draws y

Ddinas gan ymledu ein gwerthoedd a’r Gymraeg. Mae cyfle i Ysgol Gyfun Gwent

Is Coed fod yn hwb i weithgareddau’r gymuned leol ac i gynnig (yn ein cartref

newydd) ganolfan i ddigwyddiadau Cymreig y ddinas, addysgiadol a chymunedol.



Mae timoedd A a B wedi bod yn llwyddiannus iawn dros yr hanner tymor diwethaf. Roedd tîm A wedi
ennill yn erbyn Basaleg a John Frost a thîm B yn ennill, eto wrth chwarae Basaleg. Sgôr tîm A oedd 10-6 i

ni yn erbyn Basaleg. Yn y gem yn erbyn Basaleg roedd Nova Chapman a Cerys Webber yn sêr y gem.
Capteiniaid timoedd A a B ydy Lowri Woolley a Cerys Webber cawsant y fraint wrth ystyried eu

hymdrech wrth ymarfer pêl-rwyd yn flwyddyn 7.

Hoffwn ddiolch i Miss Huxtable am arwain ein hymarferion yn ystod ei hamser cinio. Gweithiodd ein
timoedd yn galed iawn er mwyn datblygu ein sgiliau pêl-rwyd. Hefyd hoffwn ddiolch i Ysgol John Frost a

Basaleg am roi cyfle i ni chwarae yn eu herbyn. Chwaraeasant nhw yn gryf iawn a rhoddwyd sialens dda i
dimoedd ni.

Ar y funud mae timoedd pêl-rwyd Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn gwneud yn hynod o dda ac maent yn
llwyddiannus. Edrychwn ymlaen at chwarae mwy o dimoedd yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn gwella,

ddysgu a datblygu mwy o sgiliau yn y dyfodol a gobeithio gallwn barhau ymroi i ein timoedd.

Adroddiad gan Nova Chapman a Lowri Woolley
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