
FELIX
ZOEKT
GELUK

spelen – lachen – kiezen
Leo Bormans 

met beelden van Rosalien Helsen 



www.lannoo.com

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief  

met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Leo Bormans, 2020

Vormgeving: Kris Demey

Beelden: Rosalien Helsen

D/2020/45/401

NUR 273 / 274

ISBN 978 94 014 6722 3 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt  

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige  

andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



7

Dit is een knusselboek. ‘Knusselen’ is een nieuw woord. 
Hoe fijn is het om samen knus te knuffelen en te knutselen? 
Laat ons dat vanaf nu ‘knusselen’ noemen. We doen het  
samen met kinderen van twee tot vijf jaar.

We lezen een verhaaltje voor over Felix. Hij is op zoek  
naar geluk. Felix betekent dan ook ‘gelukkig’ in het Latijn.  
Verhaaltjes voorlezen maakt ons gelukkig. We maken het  
gezellig en knus. Na het verhaaltje spreken we samen  
over geluk. Zelfs jonge kinderen kunnen dat. Laat hen  
zelf vertellen bij de beelden.

Om deze gevoelens langer vast te houden, knutselen we  
ook iets dat aansluit bij elk verhaaltje. Knusselen beginnen  
we met een knuffelmoment en ronden we af met een knutsel-
moment. Zo gaan we samen met onze kinderen én met Felix, 
stap voor stap, op zoek naar geluk. 

Knussel voor Felix!

FELIX ZOEKT GELUK
Knusselboeken voor kinderen van 2 tot 5 jaar
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Het regent.

Felix wil met de bal spelen. 

Maar de bal ligt buiten.

Felix is boos.
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Zijn zusje Gloria komt binnen.

Zij heeft een groot pak bij zich. 

Dat is voor Felix.

Wat zou erin zitten? 
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Felix is blij met het pak. 

Hij maakt het snel open.

Maar er zit niets in het pak.

Helemaal niets. 
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Dan kruipt Felix in de doos.

Hij verstopt zich. 

Waar is Felix?

Gloria ziet hem niet. 
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Felix maakt een gat in de doos.

Hij kijkt naar buiten. 

Hij maakt een deur in de doos.

Nu heeft Felix een huis.



19




