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FELIX ZOEKT GELUK : 

• spelen – lachen – kiezen
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Dit is een ‘knusselboek’ om samen te knuffelen 
en te knutselen. Felix is op zoek naar geluk. Zijn naam  
betekent dan ook ‘gelukkig’ in het Latijn. Verhalen voorlezen 
maakt ons gelukkig. Lekker gezellig en knus bij elkaar.  
Na elk verhaaltje maken we tijd om erover te praten  
en er nog meer mee te doen. Veel plezier!

Tien tips om voorlezen extra leuk te maken:  

 1. Kies een rustig plekje.

 2. Neem er de tijd voor.

 3. Zoek details in de prenten.

 4. Maak extra geluiden.

 5. Laat pauzes en stiltes toe.

 6. Kijk soms naar elkaar.

 7. Maak tijd voor vragen.

 8. Houd het positief. 

 9. Geniet er zelf van.

 10. Volg de tips na elk verhaal. 

FELIX ZOEKT GELUK
Knusselboeken voor kinderen van 2 tot 5 jaar
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Do klinkt als doos.

Uit de doos van Felix komt muziek.

Hij speelt piano. 

Felix zingt: ‘Do Do Doos!  

Do Do Doos!’
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Re klinkt als reep.

Felix eet een reep  

chocolade. 

Zo komen er vlekken  

op de toetsen. 

Felix zingt: ‘Re Re Reep!  

Re Re Reep!’
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Mi rijmt op mammie.

Mammie kan heel goed zingen.

Zij zingt: ‘Do re mi. Do re mi.’

En Felix zingt: 

‘Ma ma mie. 

Ma ma mie.’ 
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Fa is het begin van een fanfare. 

Beer komt met een trom. 
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Hij slaat bom, 

bom, bom. 

Felix zingt: 

‘Bom Fa Bom! 

Bom Fa Bom!’
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Sol rijmt op tol.

Daar speelt vriend Ami mee. 

Hij zingt: ‘Sol, sol, sol.’

De tol draait en zingt:  

‘Tol sol. Tol sol.’ 
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