
Welkom bij Bamboe: 
dé stek voor de ontwikkeling 
van uw kind



Eén gezamenlijke visie
Bij Bamboe werken we allemaal vanuit één gezamenlijke visie en  
met dezelfde methoden en materialen. Leren doen kinderen met  
en van elkaar, vanuit respect voor ieders eigenheid en achtergrond.  
Onze pedagogische professionals bieden daarbij sturing en structuur.  

Eén doorlopende ontwikkeling 
Uw kind staat bij Bamboe centraal en mag zichzelf zijn. Het volgt zijn 
of haar eigen weg en tempo in groei en ontwikkeling. Soepel stapt uw 
kind over van baby- naar de peuter- en kleuterfase en het basisonder-
wijs. Zo ervaart het één vertrouwde manier van plezier maken, leren 
en ontwikkelen. 

Kindcentrum Bamboe is er voor kinderen, ouders en wijk- 

bewoners uit Escamp. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen 

bij Bamboe terecht voor onderwijs, opvang en activiteiten.  

Alle medewerkers van Bamboe werken samen aan optimale  

ontwikkelingskansen voor kinderen. Ouders zijn daarbij  

belangrijke partners. Respect voor een ieders achtergrond vormt 

bij Bamboe de basis. Op deze locatie zijn ook het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG), SBO De Haagse Beek en het welzijnswerk 

van Stichting MOOI gehuisvest. 



Eén inspirerende omgeving
Spelen, verwonderen en verkennen. Ontdekken, ontmoeten,  
vrienden maken en samenwerken. Open communiceren, creatief  
en flexibel zijn. Bij Bamboe kan het allemaal. We bieden volop  
uitdagingen en kansen waardoor uw kind tot volle bloei komt.  
Zo bouwt uw kind aan vertrouwen, ontwikkelt het een eigen kijk en 
mening en gaat het positief en zelfbewust de toekomst tegemoet. 

Eén met ouders
We wisselen graag onze ervaringen met u uit over de ontwikkeling 
van uw kind. En we staan open voor uw vragen en ideeën. Daarnaast 
bent u natuurlijk onmisbaar bij de organisatie van activiteiten voor 
kinderen en ouders.

Eén met de omgeving
Regelmatig laten we kinderen onze omgeving, de maatschappij  
en de natuur verkennen. We trekken de wijk in en gaan op avontuur 
tijdens leuke en leerzame excursies. 

Eén met iedereen
Bamboe wil het middelpunt van de wijk zijn. Een plaats voor  
ontmoetingen tussen kleine en grote mensen met uiteenlopende 
achtergronden, religies, gewoonten en talenten. Waar respect voor 
overeenkomsten én verschillen hun gezamenlijke kracht vormt.



Eén organisatie, drie oprichters
Kindcentrum Bamboe wordt gevormd door:
- Lucas Onderwijs
- Dak kindercentra
- Stichting MOOI

Wilt u meer weten?
Maak gerust een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.  
We laten u en uw kind graag zien wat Bamboe te bieden heeft. 

Kindcentrum Bamboe
Bentelostraat 53 
2545 NV Den Haag 
070 - 366 20 11
info@kindcentrumbamboe.nl
www.kindcentrumbamboe.nl
Volg ons op           en 08
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