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Ysgol Brynrefail

Mai 2016
Annwyl Riant/Gyfaill,
CYFEILLION YSGOL BRYNREFAIL
Ysgrifennaf atoch i ofyn yn garedig am eich cefnogaeth i’r Cyfeillion. Fel y gwyddoch mae toriadau cyson wedi bod i
gyllidebau ysgolion ers rhai blynyddoedd bellach. Rydym fel Pwyllgor yn cyfarfod i drefnu gwahanol weithgareddau i
godi arian i gefnogi gwaith yr ysgol. Mae’r Cyfeillion yn ddiweddar wedi cyfrannu arian tuag at agweddau megis
adnoddau ar gyfer y bloc cerdd newydd, ymweliadau addysgol, gweithgareddau chwaraeon, Eisteddfod yr Ysgol, ayyb.
Mae llawer o’r rhain yn agweddau y mae’r gymuned hefyd yn cael budd ohonynt drwy’r defnydd helaeth o’r ysgol gan
glybiau a mudiadau lleol.
Un ffordd y gellwch gefnogi’r Cyfeillion yw drwy ymaelodi â ‘Loteri YB’ (Clwb 100 fel y bu) am £1 y mis (Ebrill i
Mawrth). Y ffordd fwyaf syml i ymaelodi ydi trwy drefnu archeb sefydlog yn eich banc (gweler y manylion isod). Telir
hanner incwm y Loteri yn ôl mewn gwobrwyon i’r aelodau.
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Pan fyddwch wedi trefnu’r uchod a fuasech yn llenwi’r bonyn isod os gwelwch yn dda a’i ddychwelyd i’r ysgol. Bydd hyn
yn galluogi’r trysorydd adnabod y taliad pan ymddangosir yng nghyfrif y Cyfeillion.
Yn gywir,

Arwyn Williams
Arwyn Williams
Prifathro
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