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Mae dechreuadau newydd bob man yn y byd wrth i’r haf ddod i ben ac mae’r 

tywydd yn oeri gan fod blwyddyn ysgol newydd yn dod i mewn i olwg. Ond, i 

ddisgyblion Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, mae popeth yn newydd – hyd yn oed i 

flwyddyn 9, blwyddyn hynaf yr ysgol. Oherwydd ar ôl treulio 2 flynedd ar safle 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, am 2018-19 mae adeilad Allt-Yr-Ynn yn barod! 

Nawr ar yr un safle ag Ysgol Uwchradd John Frost, mae’r adeilad newydd wedi 

cael ei gwblhau gyda stiwdio Ddrama, stiwdio recordio, sawl labordy, ystafell 

dywyll, ystafelloedd TGCh a DT, a llawer mwy. Ar ôl treulio 2 flynedd gyda 9 

ystafell dosbarth, mae’r adeilad newydd yn bleser i bawb. Mae disgyblion dal 

yn addasu i gael adeilad mor fawr, ond yn gyffrous iawn i gael eu loceri am 

weddill eu blynyddoedd yn YGGIC.  

Mae nifer o bethau i’w edrych ymlaen yn ein hysgol newydd fel tripiau i Wlad 

Belg a De Affrig, ac rydym ni fel disgyblion a staff yn gyffrous iawn i weld beth 

fydd yn digwydd yn ein hysgol! 

 

 

 



Gŵyl Newydd- Efa Maher 

 

Ar y 15fed o Fedi 2018, daeth tua 450 o bobl at ei gilydd i greu hanes yng 

Nghasnewydd. Roedd y dydd Sadwrn hwn yn un arbennig iawn, am fod gŵyl 

Cymraeg cyntaf Casnewydd yn digwydd yn Llys Malpas. I godi ymwybyddiaeth 

am yr iaith Gymraeg, daeth criw mawr o bobl at ei gilydd i sefydlu Gŵyl 

Newydd. Gŵyl gelfyddydol a diwylliannol Gymraeg yw Gŵyl Newydd. Roedd 

gan Ŵyl Newydd digwyddiadau trwy gydol yr wythnos, wrth i’r uchafbwynt fod 

ar y dydd Sadwrn.  

 

Rwyf wedi bod yn trafod gydag Elin Maher, un o’r gwirfoddolwyr ac un o’r bobl 

sefydlodd yr ŵyl a dywedwyd, “Gan fod nifer o wyliau wedi digwydd ar hyd a 

lled Cymru, daeth grŵp ar ei gilydd i gynnal gŵyl Gymraeg yng Nghasnewydd. 

Hoffai’r pwyllgor ddiolch yn fawr i bawb a gefnogodd yr ŵyl eleni. Mae’r ŵyl 

nesaf wedi cychwyn cael ei gynllunio yn barod ac mae croeso i unrhyw un 

gyfrannu syniadau.”  

 

Diolch i Fenter Iaith Casnewydd, yr ysgolion Gymraeg gynradd leol, yr urdd, ac 

i’r gymuned i gyd, roedd diwrnod llawn gweithgareddau, bandiau, offerynwyr, 

actorion, stondinau a llawer mwy wedi dod at ei gilydd i greu un diwrnod 

arbennig. Gawn ni weld beth fydd yn digwydd yn y dyfodol. 

 

 

De Affrig 2020! 

Gan Bethan Wherry a Mollie Sage 

 

Yn fis Awst 2020 bydd merched pêl-rwyd Gwent Is Coed yn mynd i Dde Affrig! 

Miss Huxtable a'r bobl yn Ne Affrig sy’n trefnu’r daith anhygoel yma. Bydd tua 

30 o ferched yn mynd o flwyddyn 8 a 9. 

Bydd y daith yn para 2 wythnos. Byddwn yn ymweld â Safari ardderchog efo 

anifeiliaid fel eliffantod, jiráff, sebra a llewod. Byddwn yn chwarae o leiaf 4 



gem bêl-rwyd yn erbyn timau eraill o wledydd gwahanol. Hefyd byddwn yn 

aros mewn gwestau sydd gyda phyllau nofio a champfa. 

Cyn mynd i Dde Affrig bydd rhaid ymarfer fel tîm i wneud yn siŵr bod ein 

sgiliau pêl-rwyd yn dda. Hefyd bydd rhaid codi arian gan olchi ceir yr athrawon 

a gwneud iddynt dalu £5. Hefyd, yn ddiweddar, mae Miss Huxtable a rhai o’r 

merched sy’n dod i Dde Affrig wedi trefnu noson sinema i geisio codi arian. 

 

I helpu merched pêl-rwyd Gwent Is Coed i fynd ar daith Dde Affrig noddwch ni 

ar wefan yr ysgol: 

www.gwentiscoed.cymru 

 

http://www.gwentiscoed.cymru/

