
Rydym yn falch 
iawn fod Pamela 
McIntosh wedi 
ymuno â ni fel 
Rheolydd Datblygu 
Iechyd  Mae Pam 
newydd brynu 
cartref newydd 
yn San Clêr, Sir 

Gaerfyrddin.  Bydd wrthi’n brysur 
yn cynhrychu adnoddau ar gyfer y 
lleoliadau ac yn cydweithio â Karen, 
y Rheolydd Prosiect, i wneud yn siŵr 
fod pob un o’r targedau’n cael eu 
cyrraedd, a bod y plant yn cael hwyl.

Mae Karen Pereira wedi gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ers y 
cychwyn yn 2001.  Hi oedd Swyddog 
Datblygu Sir Gaerfyrddin, ac mae 
wedi gweithredu fel Arweinydd Tîm 
Gorllewin Cymru ers sawl blwyddyn 
bellach.  Karen yw Rheolydd y 
Prosiect, Chware, Dysgu a Thyfu’n 
Iach, ac mae’n gweithio gyda thîm 
bychan yn Sir Gaerfyrddin. 

Ymunodd Terena Davies-Tommason 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs saith 
mlynedd yn ôl fel Gweithiwr Cefnogi 
rhan amser yn Sir Gaerfyrddin; y mae, 
ers hynny, wedi dod yn Swyddog 
Datblygu.  Mae Terena yn awr hefyd yn 
gweithio’n rhan amser gyda’r clybiau 
gofal plant all-ysgol sy’n cymryd rhan 
yn y prosiect hwn.

Rydym hefyd 
yn ffodus o gael 
Helene Lovell 
ar ein tîm, Hi 
yw’r Gweithiwr 
Cefnogi newydd, 
sy’n gweithio’n 
u n i o n g y r c h o l 
g y d a ’ r 
g w a r c h o d w y r 
plant ar y Prosiect 

Chwarae, Dysgu a Thyfu’n Iach.  Mae 
Helene wedi byw yn Sir Gaerfyrddin 
gydol eu bywyd, ac yn byw bellach 
yn Llanymddyfri.  Bydd Helene yn 
gweithio gyda’r bydis yn y lleoliadau 
gwarchod plant, gan ddarparu 
adnoddau a chasglu data. 
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bydi

‘bydis’



Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn 
hynod falch o fod yn bartner yn y 
prosiect cyffrous hwn.  Bydd ein 
Swyddog Datblygu yn ardaloedd 
trefol Llanelli a Chaerfyrddin, Tanwen 
Randall, yn cydweithio â’r 40 Cylch 
Meithrin a ddangosodd ddiddordeb 
mewn bod yn rhan o’r cynllun.  Mae 

gan Tanwen 8 blynedd o brofi ad o weithio fel arweinydd 
Cylch Meithrin Pum Heol, ac mae’n parhau’n arweinydd 
yno, mewn partneriaeth â Menter Cwm Gwendraeth a 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.  Yn ystod y cyfnod hwnnw 
llwyddodd, yn ogystal, i ennill gradd BA mewn Addysg y 
Blynyddoedd Cynnar yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.  
Mae’n edrych ymlaen at weithio gyda staff, plant a 
theuluoedd y cylchoedd er mwyn casglu gwybodaeth ar 
eu harferion byw a bwyta’n iach, ac i dreialu’r adnoddau a 
grëwyd yn rhan o’r prosiect.

O’r chwith: Stephen Lambert, Cadeirydd 
Ymddiriedolwyr, Clybiau Plant Cymru Kids’ , 
Karen Pereira, Rheolydd Prosiect, Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs, Y Cynghorydd Ieuan Jones, 
Wendy Hawkins, Cyfarwyddwraig Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs  a Mike Theodoulou.

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol gan Y Cynghorydd Ieuan Jones, a oedd bryd hynny’n 
Aelod Gweithredol o Fwrdd Gwasanaethau Addysg a Phlant. Mynegodd ei lawenydd 
o wybod fod Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi sicrhau’r ariannu hwn ar gyfer Sir 
Gaerfyrddin. Roedd o’r farn fod hwn yn brosiect gwych, a fyddai’n helpu i sicrhau bod plant 
yn cael eu cyfl wyno i opsiynau bwyd iach, ac yn cael eu hannog i ddod yn fwy gweithredol 
yn gorfforol.

 

Mae Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol CYmru 
yn bartner ym mhrosiect Chwarae, Dysgu a Thyfu’n Iach, 
ac mae wedi cyfl ogi Rebecca Williams i weithio’n benodol 
gyda’u lleoliadau cyn-ysgol fel Gweithiwr Cefnogi. Daw 
Rebecca o Fynydd-y-Garreg, a hyd at ei phenodiad i’r 
prosiect hi oedd arweinydd ei Chylch Meithrin lleol. Yn 
ogystal ag yn Weithiwr Cefnogi i’r Prosiect, bydd Rebecca 
hefyd yn Weithiwr Cefnogi yr Iaith Gymraeg yn Sir 
Gaerfyrddin.



Hwre, a llawer o ddiolch i Alpha 
Business Works CDC am roi enwau 
inni, sef Nia Naid a Jac Jwmp.  Gan 
ein bod ni mor falch, rydym yn anfon 
cyfarpar gweithgaredd corfforol atyn 
nhw, a thaleb rhodd hefyd, gwerth 
£50, a roddwyd drwy garedigrwydd 
siop Argos, Caerfyrddin.

wrth

yn y Prosiect Chwarae, Dysgu a 
Thyfu’n Iach.



Dyddiad Lleoliad Amser
24/11/09 Cymdeithas Plant a Phobl Ifanc Sir 

Gaerfyrddin,  Llanelli
5.00pm - 7.00pm

26/11/09 Y Gamfa Wen, Caerfyrddin 6.00pm - 7.30pm
01/12/09 Y Ddwylan, Castellnewydd Emlyn 

(i’w gadarnhau)
5.00pm - 7.00pm

03/12/09 Ysgol Gynradd Llandeilo  
(i’w gadarnhau)

5.00pm - 7.00pm

Roedd rownd gyntaf y cyfarfodydd 
Grŵp Ffocws yn llwyddiant mawr, 
â 40 o oedolion a 12 o blant yn 
bresennol, yn ychwanegol at 
staff y prosiect.  Cynhaliwyd y 
digwyddiadau yn Ysgol Gynradd 
Llandeilo, Cymdeithas Pobl 
Ifanc a Phlant Sir Gaerfyrddin 
yn Llanelli, Ysgol y Ddwylan 
yng Nghastellnewydd Emlyn 
a Meithrinfa Ddydd Y Gamfa 
Wen yng Nghaerfyrddin.  Roedd 
cynrychiolwyr clybiau gofal plant 
all-ysgol, gwarchodwyr plant 
cylchoedd a chylchoedd meithrin 
yn bresennol.

R h o d d o d d 
Karen Pereira, 
y Rheolydd 
P r o s i e c t , 
drosolwg o 
nodau’r prosiect, 
a siaradodd 
P a m e l a 
M c I n t o s h , 
y Rheolydd 
Datblygu Iechyd, 
am y cardiau 
adnodd ac am 
fod yn fydi.

Trefnwyd y bwffe iach gan Terena, 
Helen, Tanwen a Rebeca, a 
hoffem ddiolch i Gymdeithas Pobl 
Ifanc a Phlant sir Gaerfyrddin am 
ddarparu bwffe yn eu man cyfarfod 
yn Llanelli.

Rhoddodd Joy, y ddawnswraig bol, 
berfformiad gwych, a rhywfaint o 
gyfranogi gan y gweddill ohonom!

Y bwriad cyfferdionol yw y bydd 
y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle 
i bawb sydd ynglŷn â nhw i roi 
adborth i’r tîm ar sut mae’r prosiect 
yn gweithio yn eu lleoliadau eu 
hunain.
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Llawlyfr 
Cardiau 
Adnodd

Ewch i’n gwefan  ble y cewch yr holl wybodaeth 
ddiweddaraf ar y prosiect a ble y cewch ddarlwytho sampl 
o’n cardiau adnodd am ddim!


