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          1af o Ebrill 2019 

Annwyl Rieni / Warcheidwyr, 

Cyngerdd Haf yr Adran Gerdd – Nos Iau 2ail o Fai 7.00y.h. 

Neuadd y Strand – Llanfair-ym-Muallt 

Hoffwn eich hysbysebu o ddigwyddiad cerddorol sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Strand ar nos Iau 

2ail o Fai.  Cynnwys y noson fydd amrywiaeth o eitemau ensembl ac unawdol a gynigir gan ddisgyblion o’r 

ddau gampws o Ysgol Calon Cymru.  Fydd hefyd cyfle i archebu CD o waith cyfansoddi blwyddyn 11-13.  

 

Cost y tocynnau ydy £4.00 am oedolion a £2.00 plant/pensiynwyr (gallwch hefyd talu wrth y drws).  Nid 

oes angen i blant sydd yn cymryd rhan archebu tocynnau.   Rhaid i’r disgyblion bod mewn gwisg ysgol 

llawn. 

 

Llanwch y bonyn isod os gwelwch yn dda er mwyn neuilltio tocynnau ar eich cyfer a dychwelwch hwy at 

yr Adran Gerdd.  Bydd y bonyn hefyd yn rhoi caniatâd i’r disgyblion ymarfer draw yn Neuadd y Strand 

yn ystod diwrnod y cyngerdd.  Dychwelwch y bonyn I Miss Rhys-Jones, Mrs Ennis neu Mrs Ealey-

Fitzgerald.  Os yr ydych yn medru helpu mewn unrhyw ffordd, trwy werthu tocynnau raffl neu helpu 

gyda lluniaeth yn ystod y noson yna gadewch i mi wybod.  Edrychaf ymlaen at eich cefnogaeth. 

(Cofiwch ddod a phecyn bwyd ar gyfer yr ymarferion yn ystod y dydd)! 

 

Yn gywir,  

 

 

 

R Bennett 
 
Mr R Bennett 
Learning Manager of Expressive Arts 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I: Cyngerdd yr Adran Gerdd – Nos Iau 2ail o Fai, 7.00y.h. 

 

………………………………………………………………………………………………………yn gallu / ddim yn gallu mynychu’r cyngerdd.  

 

Hoffwn ……………o docynnau.  Amgaeaf £……………… 

 
Unrhyw gyflwr meddygol:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Llofnod: ___________________________ Rhiant / Gofalwr   Dyddiad: ___________ 


