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Ymbellhau Cymdeithasol

Cwrdd ein rhanddeiliad
Mae Liz Berry wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol 
Gynradd Thornhill. mae hi’n arwain ar ddatblygu’r 
cwricwlwm, dysgu proffesiynol, ymgysylltu â theuluoedd a’r 
gymuned, MAT a’r dimensiwn rhyngwladol. 

Mae Liz wedi gweithio drwy’r system fel cynorthwyydd 
addysgu un-i-un, cynorthwyydd addysgu dosbarth, rhaglen 
athrawon graddedig, athro dosbarth, arweinydd canol 
ac uwch arweinydd, ac mae hi’n awyddus i ddatblygu 
arweinwyr y dyfodol.

Mae eistedd yma,  wrth arwain yr Hwb yn 
ystod hanner tymor, ar ôl wyth wythnos 
o ddarparu dysgu o bell yn dal i deimlo’n 
rhyfedd. Dyma fy nhrydydd shifft bellach 
ers i’r ysgolion gau oherwydd Covid-19 
a dyma fy nghyfle eto i gefnogi a helpu 
teuluoedd gweithwyr allweddol a phlant 
bregus. Fy nghyfrifoldeb i hefyd yw 
cadw pawb yn ddiogel. Yn ddiogel yn 
ystod pandemig. Mae’r cyfrifoldeb yn 
pwyso’n drwm ar fy ysgwyddau ac rwy’n 
poeni. Yn poeni am bawb sy’n camu 
mewn i’r adeilad. Mae angen i mi gadw 
pellter rhwng staff a phlant.  Ymbellhau 
cymdeithasol.

Wrth i staff ddod i mewn i’r adeilad mae 
rhai yn ddealladwy yn bryderus am yr 
hyn sydd o’n blaenau ar gyfer y dyddiau. 
Mae eraill yn falch o fod yn cwrdd â 
chydweithwyr a chael cyfle i fynd allan o’r 
tŷ! Mae athrawon a chynorthwywyr dysgu 
yn trafod y cynlluniau ar gyfer y diwrnod 
– “ai gofal plant ydyw neu ai ysgol ydyw?” 
maen nhw’n gofyn. Mae eu cwestiynau’n 
canolbwyntio ar sut y gallant wneud y 
diwrnod yn un cadarnhaol i’r holl blant 
sydd gyda ni. Mae rhai yn cael trafferth 
gyda’r hyn sy’n ymddangos yn ddiystyr. 
Dim addysgu, dim ond helpu gyda dysgu 
ar-lein a chefnogi o bell. Ymbellhau 
cymdeithasol. Rydyn ni’n ddiolchgar am 
yr heulwen a’r tywydd gwych fel bod y 
plant yn gallu mynd allan!

Ar ôl rhoi’r diweddariadau iechyd a diogelwch, taith o amgylch yr ysgol i’r 
staff newydd i’r Hwb, darllen a llofnodi gwaith papur a llenwi chwistrelli 
Milton rydym yn barod i’r plant gyrraedd.

Mae’r staff yn anhygoel gyda’r plant, yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei 
wneud orau. Cyfarch y plant, siarad, gwenu, chwerthin, meithrin, rhannu 
brecwast, cinio a byrbrydiau gyda nhw a heb egwyl. Maent yn darllen 
straeon, chwarae gemau, gwylio ffilmiau, paentio, darlunio a threulio 
oriau y tu allan gyda nhw. Mae’r perthynas sydd ganddyn nhw yn hyfryd 
i’w gweld. Maen nhw’n diogelu ein plant. Mae lleisiau tawel yn atseinio o 
amgylch yr ysgol ond does dim gwefr. Dim ond 27 o blant sydd heddiw. 
Mewn ysgol a adeiladwyd ar gyfer dros 500. Nid yw’n ysgol bellach. Dim ond 
lle gwag ydyw. Rydyn ni’n cadw pellter. Ymbellhau cymdeithasol.

Mae’r dull tîm yn teimlo fel ei fod wedi mynd. Bob ychydig ddyddiau mae 
grŵp newydd o staff yn cyrraedd. Nid oes unrhyw sefyll yn yr ystafell staff 
gyda choffi a sgwrsio. Dim chwerthin yn y coridorau. Dim ffôn yn seinio, na 
chanu yn y neuadd, na rhieni yn cyrraedd ar gyfer gwasanaeth chwaith. Dim 
cymuned. Mae tair ysgol, mewn tair ystafell wahanol yn gweithio ar wahân 
i’w gilydd heb chwarae gyda’i gilydd, rhyngweithio na chydweithio. Dim 
ond cadw pellter. Ymbellhau cymdeithasol. Mae’n teimlo fel bod popeth yr 
oeddem wedi’i gynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd yn atgof pell.

Wrth imi gerdded i lawr y coridor, rwy’n clywed un ferch fach, yn dweud 
wrth un arall, ‘Ti yw fy ffrind gorau,’ wrth iddi ddal ei llaw. Atgoffaf hi na 
ddylem fod yn dal dwylo mwyach. Mae hi’n ymddiheuro ac yn dweud ‘O, 
anghofiais i!’

Rwy’n teimlo’n dorcalonnus.

Gyda geiriau am arweinyddiaeth yn hedfan o gwmpas yn fy mhen rwy’n 
ystyried y dyfodol. Dewr. Di-ofn. Cryf. Gwn y gall arweinyddiaeth deimlo’n 
heriol ar brydiau ond mae hyn yn wahanol. Gobaith yw’r unig beth sydd gen 
i. Gobeithio y byddwn yn dychwelyd un diwrnod yn fuan i fyd lle gall plant a 
staff fod gyda’i gilydd yn ddiogel yn yr un gofod yn dysgu ac yn chwarae, yn 
hapus i fod yn yr ysgol.


