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Rhwng 1950 a 1953 agorodd pum ysgol 
gynradd yng Nghasnewydd eu drysau i 
wasanaethu ystadau tai newydd eu sefydlu.   
Roedd y rhain yn rhan o raglen yr awdurdod 
yr adeg honno ar gyfer adeiladu ysgolion 
cynradd sirol newydd er mwyn diwallu 
anghenion y cynnydd ar ôl y rhyfel yn y 
gyfradd genedigaethau.

Cynhaliodd ysgolion Alway, Gaer, Maesglas, Llys 
Malpas a Sant Julian eu seremonïau agoriadol 
swyddogol yn ystod blwyddyn coroni’r Frenhines  
ar 6 Tachwedd 1953.    

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y 
Cynghorydd Jane Mudd: “Rwyf  wrth fy modd bod y pum 
ysgol yma wedi eu dewis i gynnal seremoni plannu coed 
arbennig fel rhan o brosiect Canopi Gwyrdd y Frenhines, sy’n 
annog pobl ledled y Deyrnas Gyfunol i ‘blannu coeden ar 
gyfer y jiwbilî’. 

“Rwy’n falch o ddweud y bydd pob ysgol yng Nghasnewydd 
hefyd yn plannu coeden goffa yn ystod 2022.  Mae’r coed 
hyn yn deyrnged fyw i wasanaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines 
Elizabeth II. Mae’n anrhydedd i mi fod yn rhan o’r achlysur 
hanesyddol hwn.” 

Pobl bwysig iawn a fydd yn bresennol:  

• Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE
• Maer Casnewydd, y Cynghorydd David Williams
• Uchel Siryf  Gwent, Philip Alderman Ysw.
• Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, Y Cynghorydd Jane Mudd
• Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau, Y Cynghorydd  

Deborah Davies
• Prif  Weithredwr, Cyngor Dinas Casnewydd, Beverly Owen 
• Prif  Swyddog Addysg Cyngor Dinas Casnewydd, Sarah Morgan 

CyflwyniadCyflwyniad

Dyddiadau seremoni plannu coed:

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022   
Ysgol Gynradd Maesglas ac  
Ysgol Gynradd Alway  

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022  
Ysgol Gynradd y Gaer ac Ysgol 
Gynradd Sant Julian 

Dydd Iau 3 Mawrth 2022   
Ysgol Gynradd Llys Malpas       



Ysgol Gynradd Alway  Ysgol Gynradd Alway  
Yn wreiddiol, adeiladwyd Ysgol Fabanod 
Alway ac Ysgol Iau Alway, Ysgol Gynradd 
Alway ar ran o’r hen faes golff, gyferbyn â 
Chwarel Aberddawan, hen chwarel galchfaen 
ar Lady Hill. 

Adeiladwyd Ystâd Alway yn bennaf i ddarparu ar gyfer 
gweithlu diwydiant haearn a dur a oedd yn ehangu’n 
barhaus yng Nghasnewydd. Agorodd Gwaith Dur 
newydd Llanwern ym 1962 a gwelodd niferoedd yr 
ysgol yn tyfu i dros 500 o ddisgyblion ar ddiwedd y 
1960au a hyd at y 1980au. 

Gosodwyd carreg goffa ar 18 Mai 1951 gan Faer 
Casnewydd ar y pryd, Yr Henadur AE Wills J.P.  
Cwblhawyd ac agorwyd yr ysgol ym mis Medi 1952. 

Ategwyd yr adeilad gwreiddiol gan dri adeilad 
datodadwy a oedd yn gartref i blant poblogaeth Alway 
a oedd yn tyfu.  Cyfunwyd yr ysgolion babanod ac iau 
i wneud Ysgol Gynradd Alway yn 2001, gyda Mrs Sue 
Lewis yn Bennaeth.  

Mae gan Gadeirydd presennol y Llywodraethwyr a’r 
Pennaeth gysylltiadau â’r ysgol yn mynd yn ôl flynyddoedd 
lawer.  
 
Roedd Cadeirydd y Llywodraethwyr, y Cynghorydd Ray 
Truman, yn ddisgybl yn yr ysgol yn 1956 ac mae wedi 
bod yn llywodraethwr yn yr ysgol ers 1979.   Yn ystod 
ei flwyddyn faerol yn 2003/04 cymerodd y Cynghorydd 
Truman ran yn hanner can mlwyddiant agoriad yr ysgol. 

Symudodd y Pennaeth, Richard Hughes, i ardal Alway 
ei hun yn 10 oed ac, er na fynychodd yr ysgol fel disgybl 
erioed, dechreuodd ei yrfa addysgu yn yr ysgol yn 1989.   
Ar ôl blynyddoedd lawer yn addysgu mewn ysgolion eraill 
ar draws y ddinas, dychwelodd yn 2003 fel Pennaeth. 

Mae Ysgol Gynradd Alway wedi derbyn llawer o 
wobrau am ei ymagwedd cymunedol tuag at ddysgu, 
gan gynnwys; Baner Werdd Eco-Sgolion, Gwobr 
Genedlaethol Ysgol sy’n Deall Anhwylderau’r Sbectrwm 
Awtistiaeth, Gwobr Cyfeillgar i Gyfathrebu, a’r 
gydnabyddiaeth o fod yn Ysgol Anogol.  Roedd Alway 
yng ngharfan gyntaf rhaglen Ysgolion Iach Casnewydd 
pan ddechreuodd yn 2001 ac mae’n parhau i ddatblygu 
ac ymgorffori ei dull o ymdrin ag iechyd a llesiant.
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Mr. G. Lloyd Williams (Ysgol Iau Alway) 

Miss E.M. Davies (Ysgol Fabanod Alway)
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1953 - Ysgol Gynradd Alway

Mr. Richard Hughes (Ysgol Gynradd Alway) 

Cadeirydd y LlywodraethwyrCadeirydd y Llywodraethwyr
Y Cynghorydd Deb Harvey



Agorodd Ysgol Gynradd Sirol Iau’r Gaer yn 
swyddogol ddydd Gwener 6 Tachwedd 1953  
ac roedd yn rhan o ddatblygiad ystâd y Gaer  
o’i hamgylch.  

Yn 1951 enillodd yr ystâd a’r ysgol Wobr Teilyngdod 
Gŵyl Prydain a Medal y Weinyddiaeth Tai a Llywodraeth 
Leol.  Ceir plac i goffáu hyn ger y brif fynedfa.  

Yn 1999 roedd yr ysgol yn Rhestredig Gradd 2 fel 
ysgol gynradd sydd wedi’i chadw’n eithriadol o dda - 
canolbwynt Ystâd Gyfoes y Gaer, sy’n cael ei gweld 
ymhlith y datblygiadau preswyl gorau ar ôl y rhyfel  
ym Mhrydain.  

Ym mis Medi 2014, unodd Ysgol Fabanod Gaer ac Ysgol 
Iau’r Gaer i ffurfio Ysgol Gynradd Gaer.  Daeth adeilad 
yr Ysgol Fabanod yn ddarpariaeth addysgol amgen i’r 
ddinas gan greu ‘Adeilad Blynyddoedd Cynnar’ gyda 
chyfleusterau chwarae awyr agored cyfagos. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu gwaith adnewyddu 
sylweddol ar y tu mewn i’r ysgol yn cyd-fynd â 

Ysgol Gynradd GaerYsgol Gynradd Gaer
gweledigaeth yr ysgol ar gyfer addysgu a dysgu.  
Mae ardaloedd awyr agored hefyd wedi’u datblygu i 
gyfoethogi profiadau addysgu a dysgu.   Erbyn hyn mae 
gan yr ysgol nifer o lwybrau chwarae corfforol, yn ogystal 
â gardd synhwyraidd, gwelyau plannu wedi’u codi, ardal 
ysgol goedwig ac ardal dolydd.  

Ers 2014, mae’r ysgol wedi derbyn nifer o wobrau gan 
gynnwys; Statws Eco Platinwm; Ysgol Gyfeillgar ASD; 
Ysgol sy’n Gyfeillgar i Gyfathrebu; Gwobr Awtistiaeth 
Genedlaethol; Gwobr Ysgolion Anogaeth; Gwobr 
Ansawdd Genedlaethol ac Efydd Campws Cymraeg.  

Ym mis Ionawr 2022, yn dilyn cyfnod sylweddol o weithio 
mewn partneriaeth anffurfiol a chydweithio llwyddiannus 
ag Ysgol Gynradd Maesglas, mae’r ysgolion wedi 
ffedereiddio gan ffurfio ‘Partneriaeth Ysgol Gynradd y 
Gaer a Maesglas’.

Ymhlith y disgyblion blaenorol mae Thea Rogers,  
sydd wedi ennill gwobrau gyda thîm saethyddiaeth 
Prydain Fawr.  
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Mr Alex Smith     

Cadeirydd y Llywodraethwyr Cadeirydd y Llywodraethwyr 
Hannah Berry
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Agorodd Ysgol Gynradd Sirol Maesglas 
yn swyddogol ddydd Gwener 6 Tachwedd 
1953.  Dechreuodd y gwaith adeiladu 
cychwynnol yn 1938 cyn dechrau’r rhyfel. 
Ailddechreuodd y gwaith ar ôl y rhyfel ac 
fe’i cwblhawyd ym 1948.  

Mae’r ysgol yn gwasanaethu yn bennaf  ystâd dai 
Maesglas a adeiladwyd gyntaf  yn y 1930au.

Yn 2019, y plant oedd yn gyfrifol am ddylunio 
hunaniaeth frandio Ysgol Gynradd Maesglas.  Cafodd 
logo, gwisg ysgol a gwefan newydd eu dylunio a’u 
cyflwyno. 

Ers 2019, mae’r ysgol wedi derbyn nifer o wobrau:  
Statws Eco Platinwm; Statws Ysgol Sy’n Gyfeillgar i 
ASD; Gwobr Ysgolion Anogaeth; Gwobr Ysgolion 
Iach ac Efydd Campws Cymraeg.  Mae’r prosesau 
sy’n cyd-fynd â’r gwobrau hyn wedi llunio diwylliant 
ac ethos yr ysgol. 

Ym mis Medi 2021, agorodd Ysgol Gynradd Maesglas 
ei hadeilad meithrin newydd.  Mae’r adeilad o’r 21ain 
ganrif  wedi’i ffitio gyda gwres o dan y llawr ac mae 
ganddo ‘arwyneb diogelwch arllwysiad gwlyb sy’n 
amsugno trawiadau’. Mae dau ganopi meithrin allanol 
newydd yn galluogi’r plant i fwynhau profiadau dysgu 
difyr yn yr awyr agored.

Ym mis Ionawr 2022, yn dilyn cyfnod sylweddol o 
weithio mewn partneriaeth anffurfiol a chydweithio 
llwyddiannus ag Ysgol Gynradd y Gaer, mae’r 
ysgolion wedi ffedereiddio gan ffurfio ‘Partneriaeth 
Ysgol Gynradd y Gaer a Maesglas’.

Ymhlith y disgyblion nodedig yn y gorffennol mae 
Siân Rogers, a chwaraeodd dros dîm pêl-droed 
rhyngwladol merched Cymru.

Ysgol Gynradd MaesglasYsgol Gynradd Maesglas
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Miss M. J. Ault (Ysgol Iau)
Miss E. M. Woodhall (Ysgol Babanod)
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Ysgol Gynradd Llys Malpas Ysgol Gynradd Llys Malpas 
Roedd canolfan Fyddin Americanaidd wedi’i 
lleoli ar y safle lle mae Ysgol Gynradd Llys Malpas 
bellach wedi’i lleoli. Roedd y ganolfan yn gartref i 
filwyr Americanaidd, yn byw mwn Cytiau Nissen, 
yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd hyn wedi bod yn 
gartref i Thomas Prothero, Clerc y Dref ar un 
adeg ac yn ddinesydd dylanwadol.

Cafodd yr ysgol a’i thai cyfagos eu dylunio gan bensaer 
arobryn, Mr Johnson Blackett.   Gosodwyd y garreg sylfaen 
yn 1949 ac fe’i hagorwyd i ddisgyblion yn 1951.  

Cynlluniwyd yr ysgol mewn ffordd a fyddai’n ei gwneud 
yn ymarferol i’w defnyddio fel ysbyty alldafliad yn ystod 
y Rhyfel Oer, a dyna pham mae ganddi goridorau hir ac 
ystafelloedd cyfagos. 

Gwasanaethodd yr ysgol ystâd fawr y cyngor a godwyd 
ar ochr orllewinol Heol Malpas, ar gyrion Casnewydd, 
ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a’r ystâd dai breifat “Woodlands” a 
ddatblygodd ar ochr ddwyreiniol y ffordd.

Yn y dyddiau hynny roedd yr ysgol yn llawn dop, gyda phob 
un o’r pedair ystafell ddosbarth ar ddeg yn y prif adeilad 
yn cael ei meddiannu, y neuadd a’r ardaloedd ffreutur yn 

cael eu defnyddio ar gyfer ystafelloedd dosbarth a disgyblion 
ychwanegol yn cael eu haddysgu mewn cytiau ar draws y 
ffordd.  

Wrth i dai newydd ddatblygu ar ochr ddwyreiniol Heol 
Malpas, adeiladwyd ysgol arall (Parc Malpas) i ddarparu ar 
gyfer plant iau.  Yn wyth oed, fe wnaethant drosglwyddo i Lys 
Malpas i dreulio eu tair blynedd olaf o addysg gynradd. 

Heddiw, mae’r ysgol hefyd yn lleoliad ar gyfer y ganolfan nam 
ar leferydd ac iaith, sy’n darparu ar gyfer y pedwar awdurdod 
lleol cyfagos.

Mae gan yr ysgol dir helaeth sy’n gwasanaethu addysg awyr 
agored y disgyblion, ac mae ysgol goedwig yn meddiannu’r 
coed cyfagos.  Mae’r tir yn gwella addysgu cwricwlwm y 
Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol Dau.

Dros y degawd diwethaf mae’r ysgol wedi ennill y gwobrau 
canlynol; Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynllun Ysgolion 
Iach Rhwydwaith Cymru, Baner Werdd Eco-Sgolion - Gwobr 
Platinwm, Gwobr Cyfeillgar i Gyfathrebu, Campws Cymraeg, 
Ysgol sy’n Deall Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistiaeth, 
Gwobr lawn Ysgolion Rhyngwladol y Cyngor Prydeinig, Ysgol 
sy’n Parchu Hawliau UNICEF, Ysgol sy’n deall ADP a PPN a 
Buddsoddwyr mewn Teuluoedd.
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Mrs Debra Guy     

Cadeirydd y Llywodraethwyr Cadeirydd y Llywodraethwyr 
Y Cynghorydd David Mayer
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Mr. C.H Griffiths Pennaeth Yr Adran Iau 

Miss N. L. Hutchings Pennaeth yr Adran Babanod 
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Adeiladwyd Ysgol Babanod ac Iau Sant Julian 
yn 1952 ac fe’i hagorwyd ym 1953 gan Faer 
Casnewydd ar y pryd, y Cynghorydd William 
Pinnell.  

Ymwelodd y Cynghorydd Trevor Vaughan, cadeirydd y 
Pwyllgor Addysg ag ysgol Iau Sain Silian ym mis Hydref 
1953 i blannu coeden geirios flodeuog i nodi blwyddyn 
coroni’r Frenhines - mae’r goeden hon yn dal i sefyll 
heddiw a gellir ei gweld o flaen yr adeilad iau.

Yn y 1960au/70au, cododd y Gymdeithas Rhieni  a 
Athrawon ddigon o arian i brynu pwll nofio. Adeiladwyd 
y pwll awyr agored hwn ar y safle ac mae llawer o 
ddisgyblion y gorffennol yn cofio nofio ynddo - yn 
enwedig pa mor oer oedd hi!  Roedd y sesiwn nofio olaf 
yn y pwll yn 1984 cyn iddo gael ei ddymchwel.

Yn y 1970au hefyd, cafodd bloc meithrin ar wahân ei 
adeiladu gan gynnig 112 o leoedd rhan-amser i blant tair 
a phedair oed. 

Ysgol Gynradd Sant JulianYsgol Gynradd Sant Julian
Cyfunwyd yr ysgolion yn 2009 i ffurfio Ysgol Gynradd Sain 
Silian ac, yn 2010, fe’i dewiswyd i weithio ochr yn ochr â 
grŵp bach o addysgwyr ledled y ddinas i ddatblygu pecyn 
adnoddau addysg ar gyfer ysgolion yn seiliedig ar Gwpan 
Ryder, a gynhaliwyd yng Nghasnewydd y flwyddyn honno. 

Yn 2016, dewiswyd yr ysgol gan Lywodraeth Cymru fel 
un o dair ar ddeg o Ysgolion Arloesi Digidol ledled Cymru 
i helpu i ddatblygu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol 
cenedlaethol ar gyfer ysgolion.  Yna dewiswyd yr ysgol fel 
arloeswr Dysgu Proffesiynol ac ysgol Gwella Ansawdd sy’n 
ymwneud â datblygu meysydd dysgu ar gyfer y cwricwlwm 
newydd i Gymru. 

Ym mis Hydref 2018, barnodd Estyn fod yr ysgol yn 
‘Rhagorol’ ym mhob un o’r pum maes arolygu. 

Mae naw o’r saith deg naw o staff a gyflogir ar hyn o bryd 
yn yr ysgol yn gyn-ddisgyblion Ysgol Gynradd Sant Julian. 



Mae disgyblion y gorffennol yn cynnwys:  Fred Harris, digrifwr Prydeinig a chyflwynydd teledu plant; Erika Hossington, Cynhyrchydd 
Cyfres ar gyfer rhaglenni teledu llwyddiannus y BBC; Lennon Greggains, Rygbi’r Dreigiau a  Chymru yn rhyngwladol; Lewis Webb, 
Gôl-geidwad Dinas Abertawe; a Sonny Lewis, y chwaraewr ieuengaf erioed yng Nghlwb Pêl-droed Casnewydd.
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Mr Luke Mansfield    

Cadeirydd y LlywodraethwyrCadeirydd y Llywodraethwyr
Y Cynghorydd Deborah Davies 
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Miss R.M. Fry (Pennaeth Yr Adran Iau) 

Miss O.S. Winter (Pennaeth Yr Adran Fabanod)
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presennol sydd wedi bod yn rhan o gymuned yr ysgolion presennol sydd wedi bod yn rhan o gymuned yr ysgolion 

dros y saith deg mlynedd diwethaf.dros y saith deg mlynedd diwethaf.




