
 

Het getal 6 
Tel je mee? 
 
Op zoek naar het cijfer 6! Tel mee met de watervlieg! 
 

De watervlieg zat blij in zijn stoel te schommelen. Hij had een boek in zijn handen over het 
cijferkasteel. In het boek stond dat vandaag de 6 gereserveerd zou worden in de cijfervilla.  

Samen met zijn vriend de muppet die 1, 2, 3, 4, 5 vingers had ging de watervlieg op weg 
naar de villa. Na een tijdje kwamen ze aan mij de cijfervilla. De muppets 1, 2, 3, 4, 5, 5  
vingers trilden van blijdschap. De gouden vlaggen van de villa wapperden in de wind. Maar 
de druif klaagde: ik sta al heel bij de deur lang te wachten op 6, maar van de stenen deur 
mag ik die niet zien. De watervlieg onderbrak de druif: 'misschien wil de stenen deur plezier 
hebben, net als de anderen, en wil hij niet open en dicht, alleen omdat hij een deur is.  

Hij schreef een 6 op de stenen deur, versierd met druiven. Lachend verwelkomde de stenen 
deur hem. De muppet met zijn 1, 2, 3, 4, 5 vingers en de watervlieg liepen door de villa. Ze 
hebben toen allemaal zo veel gegeten dat ze op zessen leken met hun dikke buiken! 
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