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Nieuw

Het leven met jonge kinderen is druk en hectisch,
onvoorspelbaar en intensief.
Je bent zeker niet de enige die (soms) het gevoel heeft bijna
niet toe te komen aan de dingen die jij het belangrijkst
vindt.
Ook ik ken dat gevoel maar al te goed. Maar dat je onze
catalogus open hebt geslagen, betekent dat er in je hart een
verlangen groeit. Een verlangen om de liefde van God te
delen met kinderen van jezelf of van anderen. Wauw!
We hopen dat je in deze catalogus inspiratie gaat vinden die
je gaat helpen om het delen van je geloof met kinderen in
praktijk te brengen.
De Wonderwolk zou de Wonderwolk niet zijn als we niet
weer nieuwe producten hebben. Op p. 3 vind je hét boek
over geloofsopvoeding van jonge kinderen: Samen op
ontdekkingsreis. Dit boek staat boordevol praktische tips
om met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters het geloof te
beleven.
Met onze nieuwe Bijbelmemorisatie kaarten (p. 12) leren
kinderen al op jonge leeftijd stukken uit Gods Woord uit hun
hoofd.
Begint je kind net met lezen, dan is Het kerstverhaal voor
beginnende lezers een fantastisch cadeau! (p.7)
Ook hebben we nieuwe kaarten en prachtige posters voor
in de kinderkamer (p. 13-16). En kan je met je kind een leuk
spelletje Bijbelkwartet spelen (p.8).
Daarnaast hebben we natuurlijk allerlei mooie
prentenboeken, vertelplaten en kijktafel materiaal. Laat je
inspireren door deze catalogus, neus lekker rond in de
Christelijke boekwinkel of in onze webshop
www.deWonderwolk.nl.
Kun je iets niet vinden? Mail ons dan, wie weet kunnen wij
je verder helpen.
Ik wens je veel zegen toe,
Aisha Meel
P.S. Zie de sterren voor tips voor de kerstdagen.
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Boeken
Het leven van een jong kind is een grote
ontdekkingsreis. De eerste lach, de eerste
stapjes, voor het eerst naar school… Wij
mogen met onze kinderen mee als
reisleiders. Hoe mooi is dat?! Wij hebben
de eer gekregen om God aan onze
kinderen voor te stellen.
Dit boek over christelijk opvoeden is
speciaal voor ouders en opvoeders van
jonge kinderen.
Het boek beschrij� per lee�ijdscategorie
(baby, dreumes, peuter en kleuter) hoe je
kind God belee� en hoe je daar prak�sch
bij aan kunt sluiten. Het laat zien op welke
manier je Gods liefde kunt delen met je
kind in het leven van alledag. Het komt
met inspirerende voorbeelden en
crea�eve ideeën en je kunt materiaal uit
het boek kopiëren en gebruiken.
Extra leuk zijn ook de korte persoonlijke
verhalen die in het boek aan bod komen.
ISBN 978-90-830455-8-0 | NUR 854
140 pagina’s - prijs € 17,99
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Prentenboeken
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor jezelf. Met onze prentenboeken
stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, fantasie en het concentratievermogen, maar je laat het
kind ook wat zien van Gods liefde. Hoe mooi is dat!
Op reis met Jezus

voor € 9,99
Op rijm geschreven prentenboek
over op reis gaan en Gods nabijheid
Ik reis het liefst met Jezus
over land en over zee.
Jezus weet de beste weg.
Reis jij ook met Hem mee?

ISBN: 9789026623301

Tel Maar Mee

voor € 9,95
Leer al zingend tellen
met deze vrolijke
prenten bij de tekst
van het nummer “1,2,3”
van Elly en Rikkert

ISBN: 9789082585223

Het water in

voor € 9,95
Tom en Sara zien het:
de doop wast je schoon!
Je haren, je kleren,
je handen,
maar bovenal je hart.
Een prentenboekje om samen
te praten over dopen.
ISBN: 9789082585254

Onze Vader

voor € 9,99
Het gebed van Jezus
in simpele woorden
en vrolijke prenten.

Een prentenboekje om
je kind het Onze Vader
te leren

Zing Maar Mee

voor € 9,95
Prentenboek met de
leukste bekende
Christelijke kinderliedjes, voorzien van
kleurrijke prenten.
Speciaal voor de
allerkleinsten.
ISBN: 9789082585209

Ik heb een Vriend

voor € 9,95
ik heb een Vriend,
die altijd bij me is.
Voor als ik op school
mijn mama mis...

Lief prentenboek over
Jezus. De bijzondere
Vriend die altijd bij je is.
ISBN: 9789082585230

De kleine ezel
en de Koning

voor € 9,95
Kleine ezel wordt gepest.
Hij is verdrietig.
Waarom hoort hij er niet bij?
Maar dan komt... de Koning.
Een verhaal over de liefde
van Jezus voor iedereen.
ISBN: 9789082585247

ISBN: 9789026623295
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Regenboogreeks
Verhalen over verdriet en Gods troost voor de allerkleinsten
Mama/papa is ziek

voor € 12,95

Als een ouder geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte volgt er voor het hele gezin een
heftige periode.
Je kind daarin begeleiden terwijl je het zelf ook moeilijk hebt, is erg zwaar.
Met onze prentenboekjes hopen we ouders te helpen om open en eerlijk met het kind te praten
over de ziekte. In simpele taal en gekleurde prenten wordt verteld wat er aan de hand is, wat er
gaat gebeuren en wat het kind ervan kan merken. Toch blijft het boek luchtig en biedt het hoop
en troost.

Niemand weet of mama beter wordt.
Dat vind ik best eng.
Daarom bidt mama veel met mij.
Ze zegt dat God altijd luistert.
Hij weet wat het beste is
en daarom komt het altijd goed.
Ook als er dingen gebeuren die heel verdrietig zijn.

Mama is ziek - ISBN: 9789082585285
Papa is ziek - ISBN: 9789083045566

Mijn opa is een foto

voor € 12,95

Niet alle kinderen groeien op met 2 opa’s en 2 oma’s.
Het komt veel voor dat een opa of oma al overleden was voordat het
kind geboren werd. Hoe een kind omgaat met een familielid dat hij/zij
niet gekend heeft, hangt af van hoe de ouders er mee omgaan.
Het is niet gek als er vragen komen zoals: Waar is opa? Waar is de
hemel? Wat doe je in de hemel?
In het prentenboek Mijn opa is een foto wordt uitgelegd wie de opa op
de foto op oma’s vensterbank is, dat hij overleden is en dat hij nu in de
hemel is. Het verdriet van oma komt naar voren, maar ook het mooie
van in de hemel zijn.
Met dit prentenboek kun je dood en gemis bespreekbaar maken en praten over de hemel. Zo kun je
uitleg geven over familieverbanden, maar ook bereid je je kind vast voor op een moment waarbij
verlies van dichterbij meegemaakt gaat worden.
ISBN: 9789083045511
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Mijn opa/oma is naar de hemel

voor € 12,95

Prachtige, troostrijke, op rijm geschreven
prentenboeken over het verliezen van een opa
of oma.
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Mama huilt zacht.
Ik huil met haar mee.
Ik vraag of opa nog wakker wordt.
Maar verdrietig zegt ze: “Nee.”
Opa is naar de hemel.
Op aarde zien we hem niet meer.
Maar in de hemel denkt hij aan ons.
En kijkt hij op ons neer.

Mijn opa is naar de hemel - ISBN: 9789083045542
Mijn oma is naar de hemel - ISBN: 9789083045535

Een zusje in de hemel

voor € 12,95
Mijn zusje groeide in de buik van mama,
net als wij dat hebben gedaan.
Ze leefde niet, maar was dood.
Toch bleef ze ook bestaan.

Een prentenboek om met jonge kinderen te praten over
een miskraam/stilgeboorte.

ISBN: 9789083045504

Mijn vriend woont bij de Heer

Het overlijden van een ouder iemand
kunnen we naar kinderen vaak nog
redelijk uitleggen, maar wat als er een
jong vriendje overlijdt?
Mijn vriend woont bij de Heer is een
op rijm geschreven boekje met
gekleurde prenten waarin het verlies
van een vriendje wordt besproken.

voor € 12,95
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ISBN: 9789083045528
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Ik had eens een vriendje,
een vriendje zoals jij.
Hij was heel lief en grappig.
Beste vrienden waren wij!
Maar op een dag kwam hij niet meer.
Dat vond ik toch zo gek!
Mijn mama kuste mij en zei:
“Tim is naar een andere plek.”
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Beginnende lezers
In Het kerstverhaal voor beginnende lezers
voor € 12,95
kunnen kinderen zélf het kerstverhaal lezen.
De zinnen zijn kort en simpel.
Het verhaal heeft een vrolijk tintje met kleurrijke prenten.
ISBN: 9789083045597

Dit hardcover prentenboek
van 21x21 cm telt 38 pagina’s.
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Spelen
Bijbel kwartet

voor € 8,95

Gezellig samen een spelletje spelen
met dit Bijbel kwartet.
Verzamel het kwartet van de
Schepping, Noach, David, geboorte
van Jezus, de wonderen of één van
de andere verhalen uit de Bijbel.
Het Bijbel kwartet bestaat uit 44
kaarten (11 kwartetten) en is geschikt
voor kinderen vanaf 3 jaar.
EAN: 6013924294220

Maak je eigen

Bijbelse blokkendoos

high-tack vinyl sticker voor € 18,50

Een verteltafel is een plek waar kinderen een verhaal
kunnen bekijken en naspelen.
Zo komt het verhaal tot leven en krijgt het meer betekenis.
Met onze mooie sticker kun je 27 Bijbelverhalen uitbeelden, oa
het kerstverhaal.
Knip de figuren uit, plak ze op houten blokken (of wc rolletjes)
en maak de verhalen uit de Bijbel zichtbaar.
De sticker is van vinyl, is supersterk plakkend en heeft een
extra beschermende laag laminaat. Hij gaat dus lang mee!
Door het uitbeelden van Bijbelverhalen met blokken stimuleer
je de verbeelding en beleving van kinderen.

voor € 2,95

Aantal figuren: 80 stuks.
EAN: 7435119488419

48
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Kleuren & Knutselen
Gebedenboekje

voor € 12,50

Gebedenboekje speciaal voor jonge kinderen
om hun gebeden in te tekenen of schrijven.
Op de pagina’s is plek om te danken en ruimte
om te bidden. Ook zijn er vrije plekken waar
van alles getekend, gekleurd of geplakt kan
worden. Vertel God over de dag of plak een
foto in.
Verspreid door het boekje staan 30
Bijbelverzen, om samen te lezen en over te
praten.
Het gebedenboekje telt 62 pagina’s en is
gedrukt op stevig papier. Leuk vanaf 4 jaar.
ISBN: 9789083045573

Uitdeelboekjes

per 8 stuks € 10,00
Ben je jarig? Of heb je iets anders te vieren?
Trakteer op deze leuke mini ABC uitdeel-kleurboekjes.

Bouwplaten

8 cm

EAN: 7434036445475

vanaf € 1,00
Ook de leukste bouwplaten vind je bij ons.
Voor Kerst, Pasen, Hemelvaart, maar ook rond het Avondmaal.
XL kleurposter

84 cm

.

voor € 12,50

Deze grote kleurposter vertelt een Bijbelverhaal
in simpele woorden en mooie prenten.

118 cm
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Leuk om samen te kleuren, samen het
Paasverhaal te lezen
en natuurlijk om op te hangen.

Kleur Maar Mee
alfabet

A4 kleurboek voor € 6,95
Alfabet kleurboek waarin
alle letters van het alfabet
(zelfs de Q) voorzien zijn
van een leuke Bijbelse
kleurplaat en kort tekstje.

Kleur Maar Mee
tellen

voor € 4,95
Een tel- en kleurboek
in één. Leer tellen tot 10
met deze vrolijke
Bijbelse kleurplaten.

EAN: 7435119487436

EAN: 7435119484480

Kleur maar mee

het kerstverhaal

voor € 1,95

Vrolijk en lief A5 kleurboekje
met het kerstverhaal.
12 pagina’s
EAN: 6013923758723

Vriendenboekje

voor € 13,99

'Mijn vriendenboekje om in
te kleuren’ is een bijzonder
vriendenboek voor jonge
kinderen, waarin je niet
schrijft, maar kleurt!
ISBN: 9789026623486

10

Vertellen
Adventsslinger

de

Wonderwolk

vanaf € 10,00
Onze Bijbelse vertelslingers bieden een unieke
manier van vertellen en beleven.
De losse kaarten vertellen samen het verhaal.
Hang gedurende de adventstijd iedere dag één nieuw kaartje
aan de slinger en leef zo samen toe naar kerst.
In zijn geheel opgehangen, kunnen kinderen het verhaal
bekijken en navertellen.

vanaf € 12,95

EAN: 7434036445413

Er zijn ook vertelslingers voor
andere Bijbelverhalen verkrijgbaar.

Ook beschikbaar
met het kerstverhaal

Vertelplaten

Voorlezen aan groepen is nog leuker met A3 vertelplaten.
Stop ze in een verteltheater of houd ze vast.

Ook in A4 formaat met
ringband. Teksten staan
op de achterzijde van
de platen.
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Aisha Meel
Deze vertelplaten zijn een onderdeel van
De Wonderwolk
kijk voor meer Bijbelse kinderproducten op
www.deWonderwolk.nl
de

Wonderwolk

Gods Woord voor mij

52 Bijbelmemorisatie kaarten voor jonge kinderen.
voor € 19,95
Deze 52 kaarten maken het leuk voor
het hele gezin, om samen Gods
Woord te memoriseren.
Bemoedigende teksten uit de Bijbel,
in kindertaal, met een vrolijke
afbeelding.
Plaats samen elke week een nieuwe
kaart in de prachtige houten houder
die erbij zit en leer samen de tekst uit
het hoofd. Tekst geleerd? Kleur dan
een plaatje in op de
Bijbelheldenkaart.
Een waardevolle investering in het
geloofsleven van je kinderen!
EAN: 6013922157169

De Bijbel Rond

In 40 dagen met je kind door de Bijbel.
voor € 19,95
Met De Bijbel Rond in 40 kaartjes zet je iedere
dag een nieuw kaartje in de houder. Ieder
kaartje bevat een Bijbelverhaal in enkele regels
met simpele woorden, een bijpassend lied en
een vraag waar je samen over na kunt denken.
Beginnend bij de schepping en eindigend bij de
nieuwe aarde.
Extra leuk is dat je (kind) bij ieder kaartje een
steentje in het buisje kan doen. Vertel bij het
verzamelen van de steentjes over de mooie
betekenis van stenen in de Bijbel, zoals de
stenen waarmee een altaar werd gemaakt, de
twee stenen tafelen, de steentjes die David
gooide, de stenen van de muren van Jericho, de
steen die werd weggehaald bij het graf
en de Hoeksteen.

De teksten en prenten zijn gericht
op kinderen tussen de 3 en 9 jaar.

EAN: 7435119488433
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Kaarten

EAN: 6013923091066

EAN: 6013922680698

Vierkante kinderkaarten met Bijbeltekst.
vanaf € 1,00
15x15 cm
Leuk om te versturen of in een lijstje neer te zetten.
Verkrijgbaar met en zonder envelop.

EAN: 6013923565529

EAN: 6013923218265

EAN: 6013923181156

EAN: 6013922836897

EAN: 6013923223245

EAN: 6013923369370
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EAN: 6013922550564

EAN: 6013922423493

EAN: 6013922475485

EAN: 6013922582510

EAN: 6013922342305

EAN: 6013922587560

EAN: 6013922580509

Kerstkaarten
Vierkante kerstkaarten met liedtekst.
vanaf € 0,80
15x15 cm

Leuk om te versturen
of in een lijstje neer te zetten.
Verkrijgbaar met en zonder envelop.

EAN: 6013923796770

EAN: 6013924268269
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EAN: 6013924210206

EAN: 6013923895800

Posters
In dit huis

Fleur de kinderkamer op met één van
onze mooie posters.
Verkrijgbaar met en zonder eikenhouten
posterhouder.
vanaf € 9,95
EAN: 6013924049073

In dit huis

Gebruik de wapens van God

Ik kijk altijd naar de Heer
Hij is mijn Leider.

Efeziërs 6 : 11-12

Psalm 16 : 8

EAN: 6013923618652

EAN: 6013930869887

Wie schuilt bij God,
kan rustig slapen.
Psalm 91 : 1

EAN: 6013942246294

EAN: 6013924917983
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Muziek
CD Zing in de Kring

Deel 2

voor € 9,95

CD met 20 nieuwe, vrolijke Bijbelse
peuterliedjes van Adriëlle Schouten.
Met: Abram gaat op reis, Jozef, Ruth,
Daniël, Heel veel vis, Vrienden van
Jezus en 14 andere liedjes bij
bekende Bijbelverhalen.
Vekrijgbaar vanaf Nov. 2020

Workshops
Wil jij...
- Nieuwe manieren ontdekken om de
geloofsopvoeding van jonge kinderen vorm te
geven
- Ervaren hoe je Bijbelverhalen een diepere
boodschap en beleving kunt geven
- Beleven wat de boodschap van Gods liefde in
de harten van kinderen doet
binnen jouw kerk, kindercentrum of school?

Boek de Wonderwolk voor een workshop.
Mail info@deWonderwolk.nl voor meer informatie.
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Kleurwedstrijd
Deel jouw creatie @social media #deWonderwolk
en wie weet win jij in december 2020
de CD Zing in de Kring Deel 2

kijk voor meer gratis kleurplaten op
www.deWonderwolk.nl

P.S. Niet gevonden wat je zocht?
Mail je idee naar info@deWonderwolk.nl
en wie weet kunnen we jouw idee uitwerken.

Arthur van Schendellaan 15
6711 DA Ede

Telefoon: 0644782605
E-mail: info@deWonderwolk.nl
Website: www.deWonderwolk.nl
prijswijzigingen voorbehouden

