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“Try Everything” Ein Gwasanaeth Rhithiol  
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Gyda’r holl ffocws ar greu ase-
siadau risg, amserlenni darwa-
haniedig a “swigod” carfanau o 
blant, gall fod yn anodd i gynnal yr 
ymdeimlad teuluol a chymunedol 
sy’n rhan o fywyd ysgol. 

Yn Ysgol Cadoxton, rydym yn arfer 
cyfeirio at ein hun fel teulu, ac ein 
prif ffordd o fod gyda’n gilydd fel 
un corff yw dathlu’r wythnos gyda 
newyddion, canu a dawnsio a dig-
wyddwyd yn draddodiadol ar fore 
dydd Gwener. Felly gyda’r flwyd-
dyn ysgol yma yn dechrau mewn 
ffordd mor wahanol, yr her oedd 
meddwl am ffordd (eto!) o sut gall-
wn lwyddo i sicrhau’r ymdeimlad 
o gymuned a dathlu.

Yr ateb oedd defnyddio ‘Teams’ 
trwy Hwb, gyda bob dosbarth yn 
mewngofnodi i weld pob dosbarth 
arall gyda’i athro, a fy hun a Rhi-
an Milton (Pennaeth yr Ysgol) yn 
arwain y “gwasanaeth” ar-lein.

Chwifiodd pob dosbarth ‘helo’ a siaradodd Rhian a fi am 
lwyddiannau’r wythnos a adlewyrchodd plant blwyddyn 
6 ar eu dysgu. Hefyd, siaradwn am arwyddair ein hysgol, 
“Dysgu a Thyfu Gyda’n Gilydd, Bod ein Gorau am Byth”, 
yn yr un ffordd ag y byddem wedi’i wneud yr adeg hon 
o’r flwyddyn mewn gwasanaeth dathlu “normal”.

Fel arfer, gallwn weld canolbwyntio’r plant iau yn 
crwydro ac yn gallu cydnabod ei bod yn bryd gorffen 
gyda chân ar y cyd, Try Everything gan Shakira! Roedd 
yn teimlo’n eithaf swrrealaidd i Rhian a fi, gan ganu 
a dawnsio ar ben ein hunan yn ein swyddfa i Shakira 
am 9.30am ar fore Gwener ond gellid clywed adlais y 
gân yn gadarn o amgylch yr ysgol yn dod o bob ystafell 
ddosbarth! Drwy gydol y dydd, roedd y plant yn dal i 
ddweud “welais i ti ar y teledu bore ‘ma!”. Nododd yr 
athrawon bod y plant wedi mwynhau’r gwasanaeth ac 
nad oedd neb wedi colli’r arfer o 420 o blant yn dod i 
mewn ac allan o’r neuadd.

Roedd yn teimlo fel petaem wedi creu darn o hanes yn 
ogystal â sicrhau bod gan deulu Cadoxton edefyn dal 
yn ymuno â ni i gyd gyda’n gilydd. Byddwn yn parhau i 
ddathlu fel hyn bob dydd Gwener!


