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Ff 
Pennaeth   Mr Philip Jones B.A. M.A.(Ed.) NPQH   Headteacher 

Annwyl ddisgyblion a rhieni Blwyddyn 6, 
 
Yn gyntaf, hoffwn achub ar y cyfle hwn i gyflwyno fy hun. Fy enw i yw Mr Sam Andrew a fi 
yw'r Cydlynydd Cyswllt Cynradd, Pennaeth Blwyddyn 7 ac athro yn Ysgol Uwchradd 
Caereinion. Fel Pennaeth Blwyddyn 7, rwy'n gyfrifol am gynnydd academaidd disgyblion 
Blwyddyn 7, eu lles bugeiliol a chynnal y safonau uchel o ymddygiad a'u hagwedd tuag at 
ddysgu yn y grŵp blwyddyn. 
 
Mae'n anodd credu, er ein bod ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd, ein bod eisoes 
yn edrych ymlaen at Fedi 2022. 
 
Yn anffodus, unwaith eto, ni allwn gynnal ein Noson Agored arferol lle byddai croeso ichi 
ddod i edrych o amgylch yr ysgol ac ymuno â'r amrywiol weithgareddau. Fodd bynnag, os 
oes gennych unrhyw gwestiynau am drawsnewid i'r Ysgol Uwchradd, y pynciau a fydd yn 
cael eu hastudio, y gefnogaeth y gallwn ei chynnig neu os hoffech ymweld â'r ysgol am daith 
deuluol, ar ôl y diwrnod ysgol, mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol gan ddefnyddio'r manylion 
cyswllt ar ein tudalen pontio ar y we: Transition – Ysgol Uwchradd Caereinion High School 
(caer-hs.powys.sch.uk) Cofiwch, nid oes unrhyw gwestiwn yn rhy fawr nac yn rhy fach. 
 
Rwy’n siŵr eich bod yn cytuno bod Blwyddyn 7 yn gam allweddol yn addysg disgybl ac y gall 
y syniad o symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd fod yn amser nerfus i ddisgyblion a 
rhieni ac felly, fel Pennaeth y Flwyddyn, rwyf yma i wneud y naid o'r ysgol gynradd mor llyfn 
â phosib. 
 
Yng Nghaereinion, rydym yn ysgol ddwyieithog lawn a naturiol lle gall disgyblion barhau â'u 
hastudiaethau trwy gyfryngau Cymraeg neu Saesneg. Rydym yn ysgol sy'n meithrin ac yn 
ofalgar sy'n falch o'i gorffennol academaidd, y presennol a'r dyfodol. Tyst gwirioneddol i 
waith caled ac ymroddiad ein disgyblion a staff ein hysgol. Rydym yn ysgol yng nghanol ein 
cymuned gyda staff addysgu ymroddedig ac yn bwysicach fyth ysgol gyda disgyblion hapus a 
llwyddiannus. Yng Nghaereinion mae rhywbeth i bob plentyn, p'un a oes ganddo 
ddiddordeb mewn perfformio mewn Eisteddfodau, dawn ieithoedd, chwilfrydig dros 
Wyddoniaeth neu fod â thalent naturiol mewn chwaraeon, yna Ysgol Uwchradd Caereinion 
yw'r ysgol i chi. 
 
Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at glywed gennych a rhoi'r dechrau gorau i chi gyda'ch addysg 
uwchradd. 
 
Cofion cynnes, 
Sam Andrew – Pennaeth Blwyddyn 7 
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