Cofnodion Cyfarfod PTA 11/9/2018
Yn bresennol: Kelly Duell, Debbie Johnson, Danielle Bramwell, Mr Lemon, Déa Neile-Hopton, Rhiannon King, James King,
Sian Bryan, Sarah Newman, Louise Rozhon
Ymddiheuriadau: Megan Davies, Kirsti Bohata, Mandy Phillips-Smith, Nia Llewellyn, Sarah Morris, Vicky Morris, Barbara
Pugh, Non Murray, Teresa Murfin, Tom Frost, Stephanie Williams, Tony & Tracey Hart, Eleni Davis
Cyffredinol: Ymatebodd clwb cymdeithasol Llanboidy i lythyr diolch Debbie Johnson.
Cwynion gwisg; problemau maint, trwch y siwmperi a bobbling = angen i ddod o hyd i wisg o ansawdd gwell.
Prynu: Fel y cytunwyd a’r Gymdeithas Rhieni / Cyfeillion yr ysgol i brynu 12 x Chrome llyfrau = £2000, i gymryd lle hen/torri
gliniaduron (mae angen 20 o gliniaduron newydd i gyd).
Syniad Codi Arian ar gyfer llyfrau Chrome sy'n weddill: "Marathon Noddedig"
Y plant a athrawon i gerdded/beicio/rhedeg/ayb milltir y dydd am 26 diwrnod ym mis, ac yna wedi cwblhau marathon!
Cyfnod Sylfaen i wneud hanner marathon dros yr un pryd.
1 milltir y dydd o bosibl yn dechrau ar 24 Medi 2018. Noddir y filltir. “Just giving” i alluogi noddi ar-lein. Adroddiadau cynnydd
i'w harddangos i ddangos i bawb. (yn edrych ar dymor y gwanwyn nawr).
Codi Arian:
Grantiau Codi Arian sydd ar gael: Angen cynllun i ymgeisio â nhw, syniadau posibl; gwersi cerddoriaeth, clwb ôl-ysgol,
clwb digidol, clwb garddio.
Cynlluniau grant COOP / Tesco / Loteri.
Raffl Nadolig; Gwobrau Raffl o noson “Welsh Whisperer” a oedd ei gansilo, i'w rhoi mewn raffl y Nadolig.
Raffl Mawr; Tocynnau i'w gwerthu yn noson yr “Welsh Whisperer”. Llyfrau i fynd adref gyda’r plant i'w werthu. I gael ei
tynnu yn y sioe Nadolig. Mr Lemon i ddod o hyd i docynnau Scarlets. Mae angen noddwyr am y tocynnau unrhyw
awgrymiadau/cynigion i gysylltu â Beccy Heald, Danielle Bramwell a Barbara Pugh.
Noson Adloniant - "Welsh Whisperer a Côr Corlan" 16eg Tach 2018 - Drysau'n agor 6.30pm, bydd adloniant yn dechrau
am 7pm. Mae tocynnau yn £10; £2 o dan 16 oed; plant yr ysgol am ddim. Hefyd yn croesawu rhoddion. Mae'r tocynnau i
gyd yn cynnwys bwyd;rostyn mochyn/dewis llysieuol, bisgedi te,coffi a sgwash. Dewch â'ch diodydd eich hun. Efallai fod
Tuckshop gyda gwahanol fagiau o losinion i'w gwerthu. Trafodwyd Marchnata ddigidol gyda Louise Rozhan.
Gardd:30 o coedlannau yn cyrraedd erbyn 23 Tachwedd a roddwyd gan ymddiriedolaeth y Coetir. Mae angen sesiwn
plannu coed, gardd gors i chwyn a chynnal a gwrych helyg i'w dorri. Hefyd angen i berson cryf gynorthwyo Dave Puddy
gyda rotorvating gelyiau ar gyfer y ddôl, angen gwneud yn fuan tra bod y tywydd yn sych.
Trafodwyd gwneud cais am arian ar gyfer eitemau gardd penodol.
Help eisiau: Angen cymorthwyr ar gyfer digwyddiadau codi arian a garddio. Hefyd mae croeso i unrhyw roddion.
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol;
I'w gynnal cyn y Nadolig dyddiad i'w nodi. Mae angen llenwi rolau Ysgrifennydd ac Is-gadeirydd. Gwnewch bob ymdrech i
fynychu a cael eich dweud, croeso i bawb.
Diolch i bawb sy'n mynychu am eich syniadau a help.
Kelly Duell (ysg) cyfieithwyd gan Eleni Davis

