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 zijn boeken die je samen leest.  
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest 
de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt 
een stukje en geniet je samen van een grappig verhaal. 

nel gaat naar 
oom tim
• pap gaat op reis.
• nel moet naar oom tim.
• ze wil niet.
• dag pap, zegt nel.
• mag ik nog een kus?
• Nel mist haar papa nu al.
• Wordt het toch fijn bij oom Tim?

• = eenvoudige tekst
• = moeilijkere tekst
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ik ben nel.
ik moet naar oom tim.

ik ben pap wim.
ik ga op reis.
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ik ben oom tim.
ik ben oom tim.
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dag 1

Kijk, daar loopt Nel met papa Wim.
Nel is boos.
Ze moet naar oom Tim. 
Nel gaat daar slapen.
Ze blijft zes dagen. 

 oom tim is raar.
 oom tim is dom.
 oom tim is gek. 
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Ze staan op de stoep bij oom Tim.
Papa Wim belt aan. 
Weet je wat Nel zegt?
ik geef geen kus.
aan oom tim de mus.

‘Oom Tim is mijn broer,’ zegt papa.
‘En jij hebt maar één oom. 
Wees dus lief voor hem.
Hij is blij met je komst.
Ik moet weg voor mijn werk.
Na zes dagen kom ik je weer halen.
Flink zijn, hoor!’
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dag wim.
dag nel.
kom er maar in.
kom er maar in.

Papa Wim kijkt op de klok.
Hij moet weg. 
Een vliegtuig wacht niet. 
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‘Ik heb niet veel tijd,’ zegt papa.
‘Want ik moet mijn vliegtuig halen.
Zorg je goed voor Nel, broer?
Ik reken op jou.
Je weet het wel:
niet te laat naar bed,
niet te veel snoep,
tanden poetsen …’
dag pap, zegt nel.
mag ik nog een kus?
Nel mist haar papa nu al. 

11826_sml_nelgaatnaaroomtim_bw.indd   9 29-08-12   10:36



10

leg je jas maar weg.
en de bal ook.
lees maar wat.
lees maar wat.
dat doe ik ook.
dat doe ik ook.

Wat gek!
Oom Tim zegt alles twee keer.
Zou hij een zin ook twee keer lezen?
Dan krijgt hij zijn boek nooit uit!
Wat doe ik hier bij die oom, 
vraagt Nel zich af.
Help!
Help!
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oo nee.
lees je dat?
Nu doet Nel het ook al.
Zij dacht twee keer ‘help’!

Oom Tim kijkt in een boek.
Er staan veel vogels in.
En Nel begint aan een berg strips. 
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