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Ver hier vandaan, hoger dan de wolken, ergens  
tussen de sterren, ligt de rekenplaneet.  
Op deze planeet woont Sommie.  
Sommie ziet er iets anders uit dan jij en ik, maar hij 
heeft ook een gezicht en armen en benen.

Op een dag, toen hij aan het spelen was op 
de zolderkamer, zag hij de oude roestige 
telescoop van opa staan. Hij had er al eens 
doorheen gekeken maar toen was het veel te 
bewolkt. Nu was de hemel helblauw.
Voorzichtig haalde hij de hoes van de  
telescoop af en toen hij eenmaal goed op het 
trapje stond keek hij door de lens naar buiten. 
Wat hij zag was ongelooflijk mooi. Hij kon heel 
ver weg kijken, daar waar het altijd pikdonker 
is, in de ruimte. Maar hij zag ook heel veel  
fonkelingen. 



‘Wat lopen ze gek.’ Mompelde Sommie in  
zichzelf.

‘Eén been vooruit en dan het andere been 
vooruit, hoe kan dat nou?’

Zelf loopt Sommie, en iedereen op de  
rekenplaneet, de kruisloop. 

De sterren schitterden zo fel dat ie af en toe 
met zijn ogen moest knipperen.
Plots zag Sommie een planeet, recht voor zich 
uit. Met veel blauw en wat bruin en groen. 
Toen hij wat inzoomde zag hij dat het de aarde 
was en dat maakte hem zo nieuwsgierig dat hij 
nog meer inzoomde tot hij wat mensen zag.  
Hij werd nieuwsgierig en zoomde in met de 
telescoop. Toen hij mensen zag wist hij het  
meteen. ‘De aarde! Dit is de planeet aarde.’
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Even later keek hij binnen op een school,  
de kinderen waren net bezig met de rekenles.  

Nu viel Sommie bijna van het trapje af, zo 
verbaasd was hij. De kinderen zaten allemaal 
keurig op hun stoel aan hun tafeltje. 

‘Dit is echt heel raar!’ riep hij zo hard dat hij 
schrok van zijn eigen stem.

‘Hoe kan het dat ze zitten terwijl ze met cijfers 
bezig zijn? Waarom staan ze niet, waarom  
bewegen ze niet net zoals wij hier doen? Dat 
wil ik eens van dichterbij bekijken.’



Zo gezegd zo gedaan. Vrienden en vriendinnen, 
familie en buren, iedereen hielp Sommie mee 
met de voorbereidingen van zijn reis. 

Hij ging voor het eerst naar de planeet aarde en 
ook nog eens helemaal alleen. Hij vond het best 
wel spannend. Maar zijn missie was duidelijk: de 
rekenlessen op aarde net zo leuk maken als op 
de rekenplaneet.

 

 

 
 

   ZOO

Na een lange reis door de ruimte landde  
Sommie met zijn ruimteschip op een open plek 
aan de achteringang van de dierentuin.  
Hij had veel gehoord en gelezen over de mensen 
op aarde en zo wist hij dat kinderen het leuk  
vonden om een bezoekje te brengen aan  
de dierentuin.
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Als een skydiver sprong hij uit z’n schip, zo de 
dierentuin in. Wat was het mooi, er stonden 
veel bomen en de bloemen bloeiden in allerlei 
kleuren. 

Papa’s en mama’s wandelden met hun kinderen. 
Een oma zat in de rolstoel. Ze keek naar de 
dierenoppasser die druk bezig was met het 
schoonmaken van het apenverblijf.

 

 

 
 

 In kruisloop liep Sommie naar de flamingo’s.  
Wat een mooie vogels, oranje-roze van kleur en 
ze stonden op één been! Het waren er wel  
honderd bij elkaar.  
 
Wat een mooie vogels, oranje-roze van kleur en 
ze stonden op één been! Met hun lange, sierlijke 
nek bogen ze hun kop naar beneden in het  
water, op zoek naar eten.
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Om een beter beeld te krijgen van wat er  
allemaal te zien was besloot Sommie om als  
superman door de dierentuin heen te vliegen.  

Hij passeerde de giraffes met hun lange nek,  
de olifanten met hun slurf en scheerde zelfs  
rakelings langs de krokodillen. 

 

 

 

De beren wilde hij wel eens van dichterbij  
bekijken. Wat lagen ze heerlijk te zonnebaden 
bovenop hun rots. Zouden ze het niet te warm 
hebben met die dikke vacht?  

Ah, daar dook er een het water in. Toen hij er 
weer uit kroop schudde hij zich droog.  
Het water spatte alle kanten op, zelfs Sommie 
voelde een paar druppels op z’n hoofd.
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Vlakbij het aquarium stond veel struikgewas. 
Sommie kroop als een soldaat tussen de planten 
door. Het was er erg donker.  
 
Hier en daar moest hij de takken voorzichtig 
opzij duwen. Hij vond het spannend, wie weet 
zou hij er een dier tegenkomen.  
Een dier dat niet in een kooi woonde maar  
gewoon vrij kon rondlopen.

En ja hoor, iets verderop liep een krab.  
Hij vond het wel een heel bijzondere manier hoe 
deze krab bewoog.  
 
Dat wilde Sommie ook wel eens proberen.  
Hij draaide zich op z’n rug en zette zijn voeten, 
billen en handen op de grond. Hij vond het zo 
leuk om op deze manier te lopen, hij wist van 
geen ophouden!
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Tot hij tegen de ingang van een tunnel aanbotste. 
‘Waar zou die heengaan’, vroeg hij zich af. 

Terwijl hij voorzichtig door de tunnel kroop  
hoorde hij het geluid van spelende kinderen dichter 
en dichterbij komen. Wat zou hij blij zijn als hij nu in 
de speeltuin zou uitkomen.  
Daar had hij zoveel over gelezen en plaatjes van 
bekeken. En ja hoor, aan het eind van de tunnel zag 
hij heel veel spelende kinderen.  
 
Een paar zaten te schommelen en op het klimrek 
was het een drukte van jewelste. En wat hij altijd 
al had willen proberen dat was er ook. Hij gaf een 
schreeuw van blijdschap. 

Een glijbaan, er was een glijbaan en hij zou er van 
afgaan! Sommie wachtte netjes op z’n beurt en 
keek goed naar hoe de kinderen eerst gingen zitten 
eer ze naar beneden gleden.  
Toen hij eenmaal goed zat duwde hij zich  
voorzichtig af en zoef, daar ging ie.  
Sneller en sneller. Gelukkig maakte hij een zachte 
landing in het zand. 
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Als een tijger kroop Sommie door de zandbak.  
Wat voelde dat fijn. Tot hij met zijn linkerknie  
tegen iets hards stootte.  
 
Was het een emmertje of een schep? Nee, Sommie 
moest diep graven. Eindelijk lukte het hem om het 
uit het zand te trekken. 

Toverdoos

Het was een doos. Geen gewone doos want met 
grote letters stond er ‘Toverdoos’ op geschreven. 
‘Toverdoos? Hier in het zand, een toverdoos  
verstopt? Dat is wel heel bijzonder. 

Zou ik het openmaken, kijken wat erin zit? 
Ja, laat ik dat maar doen, maar niet alleen.’
Sommie keek  nu om zich heen.
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Ondertussen was het muisstil geworden in de 
speeltuin. Alle kinderen waren om hem  
heen komen zitten om te kijken naar wat  
hij in zijn handen had.  
 
Voorzichtig opende Sommie de deksel.  
Hij haalde iets uit de doos en hield het  
omhoog zodat iedereen het kon zien.  
Het was een matje met daarop het  
cijfer 10. Dit was de doos van de tientallen!

 

 

 
 

   ZOO

‘Kijk jongens en meisjes, dit is nou precies wat ik 
nodig heb voor mijn missie op aarde.  
Ik heb vandaag zoveel meegemaakt in de  
dierentuin en ik vond het vooral heel leuk om hier in 
de speeltuin samen te spelen.  
 
Maar nu is het tijd voor mij om aan het werk te 
gaan. Ik beloof dat ik jullie gauw kom  
opzoeken op school.’
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Met de toverdoos onder zijn arm liep Sommie in de 
kruisloop naar zijn ruimteschip. 

Op de computer toetste hij het eerste adres van 
de basisschool in dat op zijn lijst stond, hij startte 
de motor en ging op weg. Nog even en dan zou hij 
samen met de kinderen en hun juffen en meesters 
gaan rekenen.  
Net zoals ze dat doen op de rekenplaneet!
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